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  7: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   تفسري و شرح صحيفه سّجاديه جلد چهارم

  

   استاد حسني انصاريان

  4ادامه دعاى 

  

   درود بر پريوان انبياى اهلى عليهم السالم

ْعَد َوالرَّْهَبِة ِمْنك َوتـَُزهَِّدُهْم ِيف َسَعِة اْلَعاِجِل َوُحتَبَِّب ِإلَْيِهُم اْلَعَمَل ِلآلِجِل َواالْسِتْعَداَد ِلَما بَـ ِلتَـُردَُّهْم ِإَىل الرَّْغَبِة ِإَلْيك » 16«[ 
َا » 17«اْلَمْوِت  ِ ُهْم ِممَّا تـََقُع ِبِه اْلِفتـَْنُة ِمْن َوتـَُعاِفيَـ » 18«َوتـَُهوَِّن َعَلْيِهْم ُكلَّ َكْرٍب حيَِلُّ ِِْم يـَْوَم ُخُروِج اْألَنـُْفِس ِمْن أَْبَدا

َا وََكبَِّة النَّاِر َوطُوِل اْخلُُلوِد ِفيَها  ِ   .]َوُتَصيـَِّرُهْم ِإَىل أَْمٍن ِمْن َمِقيِل اْلُمتَِّقنيَ » 19«َحمُْذورَا

رغبتشان  ىبو به جانب شوق و رغبت به سويت، و بيم از حضرتت برگرداىن و به فراخى دنياى زودگذر و فاىن شدىن 
سازى، و عمل براى جهان آخرت، و آمادگى براى آنچه پس از مرگ است، حمبوب آنان فرماىي و هر سخىت و مشقت و 

ا،  ها بر آنان وارد مى ها از بدن اندوه و حزىن كه روز بريون رفنت جان شود، آسان كىن، و آنان را از امورى كه به سبب آ
پرهيزند، و از كانون و مركز آتش و طول ماندگارى در آن، سالمت مهه جانبه  ز آن مىهاىي كه ا شود؛ فتنه فتنه واقع مى

  .دهى، و به مقام امىن كه جايگاه اسرتاحت پرهيزكاران است، منتقل گرداىن
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   معاىن امسا و صفات اهلى
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تر جلب  و كمال و تأمني سعادت دنيا و آخرت و از مهه مهمعبد براى رسيدن به مقام عبودّيت و به دست آوردن رشد 
  .ها ندارد رضا و خشنودى حق، راهى جز دريافت مفاهيم حقيقى اين امسا و حمظوظ منودن نفس و قلبش از اين واقعيت

   الّله - 1

  

  .نام وجود مقّدس حضرت اوست كه جامع متام صفات كماليه است، و مالك و مرّىب متام موجودات هسىت

نام جناب اوست كه جز او، وجود حقيقى وجود ندارد و هر موجودى در وجودش فقري و گداى وجود اوست، و 
  .كند موجوديتش را از وجود او كه واجب الوجود است كسب مى

حّظى كه بايد عبد از . الّله اخّص و اعظم امساى اوست و نشان دهنده متام صفات آن حمبوب واقعى و آن معشوق حقيقى
اش را متوجه آن وجود حقيقى كند، و غري او را نبيند، و به ما  اين اسم بربد اين است كه قلب و ّمهت و اراده حقيقت

  .سواى او التفات ننمايد، و جز به او اميد نبندد، و از غري او نرتسد

ام حقيقت و مفهوم اين اسم نشان دهنده اين است كه وجود حق و حقيقى فقط و فقط اوست، و ما سوا به مت
  .موجوديّتش در برابر وجود او هالك و فاىن است و به اوست كه موجودات منايش هسىت و وجود دارد

عبد بايد موجودّيت خود را در برابر حضرت او باطل و هالك بداند، و از زدن كوس وجود و اين كه هستم بپرهيزد، و 
   ت دچار شدن به اين خيال گرفتار روحيه استكبارىمواظبت كند كه خيال غنا و استغنا وى را حماصره نكند، كه در صور 
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  .شدن سر از فرعونّيت و حالت طاغوتى در خواهد آورد» الّله«خواهد شد و به جاى عبِد 

د آن حضرت در بيني منونه دّقت كنيد، مى اگر به وضع رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله و حاالت و روحيّات آن موجود ىب
  :فرمود طول شصت و سه سال عمرش براى يك حلظه در برابر جناب او خود را نديد، و كراراً مى

  :ترين و زيباترين شعرى كه شاعر سروده قول لُبَـْيد است رتين و صادق

  .ٍء ما َخال الّلَه باِطلٌ  أال ُكلُّ َشىْ 
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  .هان، كه مهه چيز جز خدا باطل و غري حقيقى است

  خواهى اى حمتشم كز مجع درويشان شوىگر 
 

  ترك خود كن تا تو نيز از زمره ايشان شوى

  رو به دست عشق زجنري ادب بر پاى نِه
 

  وانگه اين در زن كه اندر حلقه مردان شوى

  گر وصال دوست خواهى دوست گردى عاقبت
 

  هر چه اّول مهّتت باشد به آخر آن شوى

  اى يرانهمردم ىب عشق مارند و جهان و 
 

  دل به عشق آباد كن تا گنج اين ويران شوى

  عشق سلطان است و ىب عدّىل او شهرى خراب
 

  ملك اين سلطان شو ار خواهى كه آبادان شوى

  عشق سلطاىنّ و دنيا داشنت نان جسنت است
 

  كوش تا سلطان شوى اى گداى نان طلب مى

 خويشنت را حبس كن در خانه ترك مراد
 

  رجنور باشى ور به دل ناالن شوىگر به تن 
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عاقبت چون يوسف اندر ُملك مصر و مصر 
   ُملك

  عزّتى ياىب چو روزى چند در زندان شوى

 گر ز خار هجر گرىي سيف فرغاىن چوابر
 

  از نسيم وصل روزى مهچو گل خندان شوى

  

  )سيف فرغاىن(

  الواحد، األحد -3و  2
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وجود مقّدسش در ذات يگانه است، ابعاض و اجزا و اعضا ندارد، براى عدد و اختالف در پيشگاه حضرتش راهى 
نيست، يكى است كه دو ندارد، واحدى است كه برايش نظري نيست، احدى است كه شبيه و مثل و كفو و مانند در 

و باشد واحد حقيقى نيست او واحد و أحد است نه واحد و أحد برابرش وجود ندارد، كه هر چيزى را شبه و نظري و كف
  .شبه و نظري و منهاى أحد و واحِد عددى است عددى ازًال و ابداً واحد و أحد، ىب

شيئ قبل از او نيست و هر چه بعد از اوست خملوق و مصنوع حضرت اوست و در برابر عظمت و جالل و ربوبيّتش 
  شيئّيىت نيست،

  .حُِّد ِباْألَزِل َواْألَبِد، َوُمتَـَفرٌِّد بِاْلَوْحَدِة َواْألَحِديَّةِ فـَُهَو اْلُمتَـوَ 

أحد و واحد و هر لفظى كه چنني هيئىت دارد، مهه و مهه مشتّق از وحدت است، كه آن وجود مقّدس را وحدت حّقه 
هالك و فاىن در وجود او حقيقّيه است، و در دار وجود غري از او وجودى نيست و كّل موجودات پرتو وجود او بلكه 

  :هستند

  »1« »ُكلُّ َمْن َعَلْيها فانٍ 

______________________________  
  .26): 55(الرمحن  -)1(
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  .شوند مهه آنان كه روى اين زمني هستند، فاىن مى

  »1« »ٍء هاِلٌك إّالَوْجَههُ  ُكلُّ َشىْ 

ويژه اوست، و فقط به سوى او بازگردانده ]  بر مهه جهان هسىت[ك شدىن است، فرمانرواىي هر چيزى مگر ذات او هال
  .شويد مى

هاى پاك و عقايد حّقه و اعمال صاحله تك و منفرد افتد و در آدمّيت  عبد در صورتى كه بني امثال و اقرانش، در خصلت
منونه شود و انگشت منا گردد و آشنايان و دوستان و  و انسانّيت و مرّوت و فتّوت و صفا و وفا و درسىت و فضيلت ىب
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احلق كه در خوىب نظري ندارد، از اسم احد و صفت واحد حظ برده و در اين مرحله به رنگ : اقوام در حّقش بگويند
  :حضرت حمبوب در آمده

َغَة الّلِه َوَمْن أْحَسُن ِمَن الّلِه ِصبـَْغةً    »2« »ِصبـْ

  و چه كسى رنگش نيكوتر از رنگ خداست؟] انتخاب كنيدكه اسالم است، [رنگ خدا را 

  .توحيد و حقيقت و اميان و فضيلت و كرامت، رنگ خداست، و چه رنگى احسن از رنگ اوست

ها را در بني مردم از خداوند  امرياملؤمنني عليه السالم در دعاى شريف كميل مهني حقيقت، يعىن منفرد افتادن در خوىب
  :خواهد مهربان مى

  »3« .َعْلىن ِمْن أْحَسِن َعبيِدَك َنصيباً ِعْنَدَك، َوأقْـَرِِْم َمْنزَِلًة ِمْنَك َوأَخصِِّهْم زُْلَفًة َلَدْيكَ َواجْ 

رتين بندگانت در نصيب در نزد خود، و نزديكرتين آنان به    و مرا از 

______________________________  
  .88): 28(قصص  -)1(

  .138): 2(بقره  -)2(

  .، دعاى كميل559: ؛ املصباح، كفعمى849: مصباح املتهّجد -)3(
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  .ترين آنان در نزديكى به خود قرار ده خود، خمصوص

  الّصمد - 4
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يعىن وجود مبارك و مقّدس كه آقا و سرور است و متام موجودات عرصه هسىت در حوايج و نيازهاى خود آهنگ او 
آورند، در حاىل كه يقني دارند از پيشگاه با عظمتش دست خاىل  به جانب وى براى رفع حوايج خود روى مىكنند و  مى

  .گردند بر منى

آرى، انساىن كه مردم در مهّمات دين و دنيا، و امروز و فردا، و حوايج ماّدى و معنوى و نيازهاى ظاهرى و باطىن به او 
ره  رت و طاقتش به نيازهاى آنان جواب مثبت مىدانند كه وى در حّد قد آورند و مى رو مى دهد از اسم صمدّيت حق 

  .دارد و خداوند عزيز وى را از باب لطف و عنايتش بدين صفت عاىل آراسته است

أنـَْفُع الّناِس : ؟ قال ىلَمْن أَحبُّ الّناِس إَىل الّلِه َتعا: ُسِئَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله: َعْن أىب َعبِد الّلِه عليه السالم قالَ 
  »1« .ِللنّاسِ 

ترين مردم در نزد حق سؤال شد، حضرت  از امام صادق عليه السالم است كه از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله از حمبوب
  .سودمندترين مردم براى مردم: فرمودند

  »2« .ِه النّاسُ َخيـُْر الّناِس َمِن انـْتـََفَع بِ : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله

ره   .مند شوند رتين مردم كسى است كه مردم از او 

  تانگردى با خاليق يار، ىب عّز و وقارى
 

  چون الف ىب اتّفاق نوع خود يك در مشارى

______________________________  
، حديث 22باب ، 390/ 12: ؛ مستدرك الوسائل7، حديث 164/ 2: ؛ الكاىف605/ 2: سفينة البحار -)1(

14375.  

، 23/ 72: ؛ حبار األنوار14371، حديث 22، باب 388/ 12: ؛ مستدرك الوسائل605/ 2: سفينة البحار -)2(
  .1، حديث 34باب 
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 مهنشني با زير دستان شو مقام خود بيفزا
 

كز سه صفر از يك ده و از ده صد واز صد 
  هزارى

  كن لباس خري خواهى در برت تا خري بيىن
 

  گر گداى ژنده پوشى ور امري تاجدارى

  

  )صغري(

  األّول، اآلخر -6و  5

  

وجود مقّدس او اّول بدون ابتدا و آخر منهاى انتهاست، يا نسبت به متام موجودات اّول وجود است، كه متام موجودات، 
و باز نسبت به مهه آخر است به اين معنا كه كّل موجودات برگشت . كنند مىوجود خود و هسىت خويش را از وى گداىي 

  .و رجوعشان به حضرت اوست

و نسبت به منازل سلوك او اّول است به اين معنا كه اّول مايه اّول منزل سالك عارف، معرفت و بصريت نسبت به وجود 
ها و منازل  ر به حركت دادن انسان به سوى واقعيتمقّدس اوست و غري توحيد و توجه به آن حمبوب هيچ چيز ديگر قاد

اى است كه عارف به آن  و او آخر است به اين معنا كه رسيدن به وصال او و قرب حضرتش آخر درجه. سلوك نيست
  .رسد مى

اىي و آخرين آرزوى عارف و عاشق و مرجع و مصِري جمذوِب واله، حضرت اوست كه در مهه شؤون و  مقصد و مقصود 
  .امور و مهه حاالت اّول و آخر اوستمهه 

  غري دلدار وفادار كسى ديگر نيست
 

  نيست اغيار و جبز يار كسى ديگر نيست

  نيست در راسته بازار جهان غري يكى
 

  خويش را اوست خريدار كسى ديگر نيست
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  ديده دل بگشا تا كه ببيىن به عيان
 

  جبز واحد قّهار كسى ديگر نيستكه 

 اهل عامل مهه مستند ز صهباى فنا
 

  غري آن ساقى هشيار كسى ديگر نيست

 چشم بر هر چه گشودمي نديدمي جز او
 

  شد يقني آن كه در اين دار كسى ديگر نيست

  

  )فيض كاشاىن(

   السميع - 7

  

تر از سّر و جنوا هم براو پوشيده و خمفى  شنود، دقيق را مىصداىي بر حضرتش پنهان نيست، سّر و جنوا، آشكار و پنهان 
باشد، صداى پاى مورچه سياه بر سنگ سخت، در شب تاريك برايش آشكار است، او شنونده محد حامدان، دعاى  منى

تر  نزديك نيازمندان، ناله عاشقان است، او با مهه و در كنار مهه است، او به فرموده خودش در قرآن از رگ گردن به انسان
  .است، او شنواى صداى نّيت و اراده قلب موجودات زنده است

  آىن تو كه حال دل ناالن داىن
 

  احوال دل شكسته باالن داىن

  گر خوامنت از سينه سوزان شنوى
 

  ور دم نزمن زبان الالن داىن

  

  )بابا افضل كاشاىن(
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دعوت انبيا و ائّمه را كه صداى دعوت به سوى رشد و كمال  انسان اگر صدا و نداى حق را از قرآن بشنود، اگر صداى
و آبادى دنيا و آخرت است شنوا باشد، اگر به حرف حق و صدا و نداى هدايت گوش فرا دهد، و از اين طريق در 

ره   .مند شده است سالمت قلب و نفس و اخالق و عمل بكوشد، از اسم مسيع حظ برده و 
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شكر و سپاس نعمت گوش به اين است كه به سخن حق و قول صواب و گفتار آموزنده گوش دهى، چنانكه اولياى حق 
  :اينچنني بودند، و امرياملؤمنني عليه السالم در خطبه مّتقني در حق آنان فرموده است

  »1« .َوقـَُفوا أْمساَعُهْم َعَلى اْلِعْلِم الّناِفِع َهلُمْ 

  .خود را وقف شنيدن علومى كردند كه براى آنان در جهت سعادت دنيا و آخرتشان سودمند استهاى  گوش

عبد بايد توجه داشته باشد كه حضرت حمبوب مسيع است، بنابراين الزم است در متام مّدت عمر و در كلّيه آنات و 
او مسيع است و سّر و جنواى عبد  حلظات از سخن لغو و حرف باطل و هر كالمى كه مواليش رضايت ندارد، بپرهيزد كه

  .بر آن جناب معلوم و روشن

  اى آن كه با وجود تو ديگر وجود نيست
 

  ذاتى به جز تو در خور محد و سجود نيست

  

 حتصيل حاصل است متّناى جود تو
 

  بر ما هر آنچه از تو رسد غري جود نيست

  تو در درون جاىن و آجنا كه وصل توست
 

  بُعد و نزول و صعود نيستصحبت ز قرب و 

  

  )صغري(

  البصري - 8
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بيند، و ريز و درشىت از وى پنهان نيست، پنهان و آشكار براى او فرق  ها و حقايق غيب و شهود را مى او متام واقعّيت
   كند، خلوت و جلوت براى حضرتش منى

______________________________  
  .مهام، خطبه 184خطبه : ج البالغه -)1(

  16: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .يكسان است، خانه هسىت با متام موجودات ُملكى و ملكوتيش در حمضر مقّدس او حاضر است

عبد اگر از چشم خود براى ديدن آيات آفاقى و عجايب مسا و ارض، براى راه يافنت به منطقه توحيد استفاده كند و از 
ره بربد، از اسم بصري حظ برده و به رنگ اين حقيقت در آمده ديده قلب براى متاشاى ملكوت  و آيات شرعيه حق 

  .است

پوشد، چرا كه گناه را در حمضر  عبد اگر به مفهوم بصري توجه كند، از ارتكاب هر گناهى در هر كجا كه باشد چشم مى
ارى شود كه حمصول آن كار غضب و شود در برابر ديد مواليش مرتكب ك بيند، و عبد باحيا حاضر منى موالى بصري مى

خشم حمبوب او و جداىي از رمحت و عنايت و لطف و مرمحت و كرم آقاى اوست، كه آقاى او به ظاهر و باطن عامل و 
  .به خلوت و جلوت هسىت بصري و بيناست

  القدير، القاهر -10و  9

  

  .ء است است، او قادر و قاهر بر كّل شىايت  ايت در ىب اش ىب آن ذات مستجمع مجيع صفات كمال، قدرت و غلبه

ا در هر حيثّيت و شرايطى كه باشند وقف وجود  قدرت به اجياد و بر حفظ و بر هدايت موجودات و غلبه و قهر بر آ
  .مقّدس اوست

 شود، فرمايد حمصول فعلش جهان مى منايد، زمان عنايت مى دهد، منّظم مى كند، نظام مى آورد، سر پا مى به وجود مى
منايد و دوباره به  ريزد، خاموش مى زند، در هم مى آنگاه بر جهان و جهانيان از هر حيث غلبه دارد، سپس به هم مى

كند حمصول فعلش قيامت  منايد، متام اّولني و آخرين را حاضر مى دهد، منّظم مى كند، نظام مى صورت ديگر سر پا مى
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ت و احدى را از جّن و انس و َمَلك از ظّل حكومتش راه فرار نيست شود، قيامىت كه بر هر چيز آن غالب و قاهر اس مى
  .كه او قادر و غالب و قدير و قاهر است

  17: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا ُكلَّ َشىْ    »1« .ءٍ  َوِبُقوَِّتَك الَّىت قـََهْرَت ِ

  .و به نريويت كه با آن بر مهه چريه گشىت

گريد كه موجود را  آفريند و موجود را از موجود شدن راِه امتناع نيست، و چون خبواهد بگريد مى مىچون خبواهد بيافريند 
اش جز حمكومّيت و ذّلت چيزى نيست، او بر مهه و مهه چيز قادر و بر مهه و مهه چيز غالب است و  برابر قهر و غلبه

  .احدى از موجودات در برابر قدرت و قهرش هيچ قدرت و قهرى ندارند

عبد اگر قدرتش را در عبادت و خدمت به خلق به كار بگريد و از نريوى خود جز در راه خري و سالمت استفاده نكند و 
هاى شيطاىن از هر كس و هر چه باشد مقهور  بر شهوات و غرايز و اميال غلط و هواى نفس غالب باشد و خواسته

ره ب   .رده و استفاده كرده استقهرش گردد، از معنا و مفهوم دو اسم قدير و قاهر 

   العلّى، األعلى -12و  11

  

او مسّبب اسباب، معلِّل علل و مكمِّل كاملني و فاعل هر قابل . اى فوق رتبه او نيست اوست آن وجود مقدسى كه رتبه
  .است

ر از اين ء است، بزرگرت و برت علّى و اعالى مطلق اوست، صاحب قدرت و قهر و اقتدار است، علّى و اعال بر كّل شى
  .است كه او را شبه و ِنّد و كفو و ِمثل باشد

ره جسته  چون عبد در علم و عمل و اخالق و معرفت و فضيلت از مهجنسان خود برتر شد، از مفهوم اين دو حقيقت 
  .و از معناى اين دو اسم استفاده كرده است

   الباقى -13

  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  .الّذات استوجود مباركى است كه موجوديّتش از خود اوست، و واجب ب

______________________________  
  .دعاى كميل: مفاتيح اجلنان -)1(

  18: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .حادث نشده تا فاىن شود كه فنا نتيجه حدوث است

باقى اين وصف را چون در ذهن اضافه به گذشته كنند موصوفش را قدمي، چون اضافه به زمان آينده كنند، موصوفش را 
  .نامند

ايت نيست، و قدمي مطلق است به اين معنا   او باقى مطلق است به اين معنا كه وجودش ابدى است و براى حضرتش 
  .گوييم واجب الوجود، يعىن ازىل و ابدى اين كه مى. كه اول ندارد

كند و به ابديت،  مقيم پيدا مىهاى اهلّيه، بقاى مهراه با نعيم  عبد با تسليم شدن به حضرت او و آراسته شدن به واقعّيت
  .خورد پيوند مثبت مى

ادست   آن كو به در تو سر 
 

ادست   پاى از دو جهان به در 

  در دام غم تو طاير وهم
 

ادست   با بال شكسته پر 

  سلطان كه به سّكه نقش نامش
 

ادست   بر چهره سيم و زر 

  تا باشدش آب روى حاصل
 

ادست   بر خاك در تو سر 

  عاشق چه كند چو اندرين ره
 

ادست ر تو پاى در    از 

  

  )سيف فرغاىن(
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   البديع -14

  

  .او ُمبدِع بدايع و به وجود آورنده اشيا بدون نسخه بردارى از مثل و مانند است

اشيا نياز به ماكت در به وجود آوردن موجودى، مماثل الزم ندارد، در پديد آوردن . آورد هر موجودى را ابداعاً به وجود مى
  .دهد آورد و هر صورت و شكلى كه خبواهد بدون توجه به مثل، به موجود مى كند و به وجود مى ندارد، اراده مى

او را قبل از خودش مثلى نيست، و هر چه بعد از اوست به قدرت حضرتش اجياد شده، پس او بديع مطلق است و او را 
  .اين حقيقت ازىل و ابدى است

رهاگر براى     عبد در عبودّيت و اميان و اخالق مثلى معهود نباشد از اين صفت 

  19: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

گرفته و از اين حقيقت سود برده است، چنانكه براى نبّوت حمّمد صلى اهللا عليه و آله به خاطر حقايقى كه در وجود خود 
هاىي كه در او جتّلى داشت در گذشته از زمان مثلى معهود  به خاطر واقعّيتاو بود و براى واليت امرياملؤمنني عليه السالم 

  .نبود و در آينده هم خنواهد بود، كه نبّوت آن جناب و واليت آن حضرت دو امر بديع از بدايع حضرت حّق است

   البارى -15

  

ارضني و موجودات ُملكى و ملكوتى و غيىب او خالق خاليق، و بارى َبرايا، و ُمكوِّن اكوان، و به وجود آورنده مساوات و 
  .و شهودى است

اگر عبد با تصفيه خود و ختليه و جتليه و حتليه و آراسته شدن به حقايق معنويّه و اعمال صاحله به مقام قرب حضرت او 
معنا اشاره  تواند در امر خلق و در مسائل تكوينّيه دخالت كند، چنانكه در سوره آل عمران به اين برسد به اذن او مى

  .فرموده است



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

ُفُخ ِفيِه فـََيُكوُن َطْرياً ِبِإْذِن الّلِه َبِين ِإْسرَائِيَل َأينِّ َقْد ِجْئُتُكم ِبآيٍَة ِمن َربُِّكْم َأينِّ َأْخُلُق َلُكم ِمَن الطِِّني َكَهْيَئِة الطَّْريِ فَأَنْـ   َوَرُسوًال ِإَىل 
ْم ِبِإْذِن الّلِه َوأُنـَبُِّئُكم ِمبَا تَْأُكُلوَن َوَما َتدَِّخُروَن ِيف بـُُيوِتُكْم ِإنَّ ِيف ذِلَك آلَيًة َلُكْم ِإْن ُكْنتُ   ِىي اْلَمْوَتىَوأُْبِرُئ اْألَْكَمَه َواْألَبـَْرَص َوُأحْ 

  »1« »ُمْؤِمِننيَ 

بر [اى  مشا نشانهمن از سوى پروردگارتان براى :] به آنان گويد[فرستد كه  اسرائيل مى و به رسالت و پيامربى به سوى بىن
َدمم كه به اراده و مشّيت خدا  سازم و در آن مى ام؛ من از ِگل براى مشا چيزى به شكل پرنده مى آورده]  صدق رسالتم

  شود؛ و كور مادرزاد و مى] زنده و قادر به پرواز[اى  پرنده

______________________________  
  .49): 3(آل عمران  -)1(

  20: ، ص4 سجاديه، جتفسري و شرح صحيفه 

بود مى خوريد و آنچه در  كنم؛ و مشا را از آنچه مى خبشم؛ و مردگان را به اذن خدا زنده مى مبتالى به پيسى را 
]  بر صدق رسالت من[اى  براى مشا نشانه]  معجزات[دهم؛ مسلماً اگر مؤمن باشيد اين  كنيد خرب مى هايتان ذخريه مى خانه
  .است

   األكرم -16

  

  .تر، بزرگوارتر و بلندنظرتر از آن است كه كسى بتواند به حساب بياورد د مقّدس او خبشندهوجو 

  .در اين زمينه متام عقول عاجزند، و حسابگران جهان از به حساب كشيدن اين حقيقت ناتوانند

ايت و حّدى نيست وجودات ُملكى و جهان هسىت با متام م. او اكرم األكرمني است. كرم و كرميى و اكرمّيت او را 
اند و هر كس به اندازه طاقتش از سفره ماّدى و  ملكوتيش در كنار سفره كرامت و بزرگوارى و خبشايشگرى او نشسته

  .كند معنوى او بدون اين كه منعى به دنبالش باشد استفاده مى
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آقا و باكرامت، و آن كه در  عبد كرمي، عبد خبشايشگر، عبد بزرگوار و بلندنظر، بنده سفره دار، بنده چشم پوش، انسان
هاى بزرگوارى كوشيده است از كرم حق و اكرمّيت حضرت رب نشانه گرفته و رنگ حضرت  مجع خصال ستوده و مايه

  .حمبوب را به خود زده است

   الظاهر، الباطن -18و  17

  

متام مالئكه و جّن به آيات آفاق و انفس كه از شواهد قدرت حضرت اوست و به آثار حكمت و بيّنات و حججش كه 
ا چه كوچك و چه بزرگ، چه آسان و چه سخت، چه ظاهر و چه باطن عاجزند، براى مهه  و انس از آوردن مانند آ

  .ظاهر است

  21: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .توان مشاهده كرد توان ديد، و او را از طريق داليل عقلى مى وى را در آيينه آياتش مى

  جنمن، يوسف سيمني بدنيار در اين ا
 

  آينه خوان جهان او به مهه روبروست

  

  :دارد نظري عرفه به پيشگاه حضرتش عرضه مى وجود مقّدس حضرت سيِّد الشهداء عليه السالم در دعاى ىب

بـَُعْدَت   َدليٍل َيُدلُّ َعَلْيَك؟ َوَمىت  َحتْتاَج إىل  ِغْبَت َحّىت   َيُكوَن ُهَو اْلُمْظِهَر َلَك؟ َمىت  أَيُكوَن ِلَغْريَِك ِمَن الظُُّهوِر ما لَْيَس َلَك َحّىت 
  »1« .َتُكوَن اْآلثاُر ِهَى الَّىت ُتوِصُل إلَْيكَ   َحّىت 

اى، تا نيازمند به  كى پنهان بوده!! آيا براى غري تو ظهورى هست كه براى تو نيست، تا آن غري وسيله ظهور تو باشد؟
  اى، تا آثار واصل كننده به تو باشد؟ لت كند و كى دور بودهدليلى باشى كه بر تو دال

بينم  نگرم مى گذارم و به خود آمده و با دّقت مى در آن هنگام كه حالت زودگذر روانيم را كنار مى! بار پروردگارا«
ه تا روشنائى مجال و جاللت در جهان هسىت آشكارتر از هر چيز است، و براى آن وجود خفا و پوشيدگى نيست ك

كنم با كمى  چراغى سر راهم بگريم و بارگاه ربوىب تو را جستجو منامي؛ زيرا هر آن گاه كه حقيقىت را دليل راهم فرض مى
  .كنم كه سازنده مهني دليل و فروزنده مهني چراغ راه توىي تأّمل درك مى
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 از مشىت گوشت و استخوان و رگ و اگر به طور مستقيم و ناخودآگاه اعضاى ماّدى كالبدم را مورد توجه قرار دهم، غري
بينم اول خود را درك  م در اين موقع مى پى و خون خنواهم ديد، وىل مهني كه اعضاى بدن را با خودآگاهى درك برمى

   ام منوده

______________________________  
  .، دعاى عرفه2، باب 226/ 95: حبار األنوار -)1(

  22: ص، 4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .باشند مى» من«سپس اعضاى كالبدم را كه چراغ راه به سوى درك 

اشراق فيض تو بتواند به وجود خود ادامه بدهد؟  اى از نقاط جهان طبيعت ىب توان تصّور منود كه نقطه چگونه مى! خدايا
  !تواند از ذات خود حركىت و قانوىن و سيستمى بسازد؟ مگر جهان طبيعت مى

بينم، كوچك و بزرگ  شبگري ظلماىن، ديدگامن بر اين صحنه بيكران طبيعت باز است، اشكال و الوان را مىاز بامدادان تا 
  .نامم بينم و اين نظاره را با متام جرأت بيناىي مى كنم، مهه چيز را مى و حركات و سكنات و زشت و زيباها را نظاره مى

اگر ديدگان من باز است چرا نظارت تو را از مهني بود و بينم؟  خداوندا، آيا در حقيقت ديدگان من باز است و مى
  كنم؟ تابد مشاهده منى منودها كه بر ديدگامن مى

هاى چشمان دروىن و برونيم روى هم  آورم پلك پس چرا آن گاه كه احاطه وجودى تو را بر متام موجودات به ياد مى
  گريم؟ وار خورشيد فروزان را ناديده مى پره افتند و شب مى

ها، دست عنايىت فرود آر و با مهر خداونديت نورى فرا راه اين چشمان خريه بيفشان تا نظارت تو  روشناىي خبش ديده اى
  »1« ».را بر متام اين كاينات و اشراق نور تو را بر ديدگامن درك كنم

  »2« .َعِمَيْت َعْنيٌ ال َتراك َعَلْيها َرقيباً 

  .كند ود درك منىاى كه نظارت تو را بر خ كور است آن ديده
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، به اين معناست كه وجود مقّدسش پنهان از اوهام است، كه دست عقول جزئيه و اوهام و خياالت و افكار و  باطن
كنه ذات حضرتش بر احدى معلوم نيست، ديدگان دل نسبت به آن جناب در . رسد ها به ساحت مقّدس او منى انديشه
   حريت

______________________________  
  .79: نيايش حسني در عرفات -)1(

  .، دعاى عرفه2، باب 226/ 95: حبار األنوار -)2(

  23: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

او باطن كّل باطن و حمتجب كّل حمتجب است، بالذاْت باطن است و ظهور . كند است و آن ذات يگانه را درك منى
بينند و ظهورش را با قدرت  هايش او را مى و عجايب و حكمت به افعال و آثار. هاى اوست حضرتش به آيات و نشانه

  .كنند، وىل از علم و آگاهى و بصريت به باطن ذاتش عاجزند قلب و عقل حس مى

هاى كرامت و  عبد چون آثار اخالقى و امياىن و عملى را در ميان مردم از خود ظهور داد، و براى مهنوعانش در متام زمينه
ى اجنام مناجات و عبادات و استغفار به خلوت شب پناه برد، و به دور از ديده بينندگان به فضيلت اسوه شد، و برا

ره برده  بساط دعا و توبه و حال و ندبه و گريه و مناز شب نشست از دو حقيقت اسم ظاهر و باطن نريو گرفته و 
  .است

   احلىّ  -19

  

فنا به پيشگاه مقّدس او راه ندارد و هيچ نيازى به علل و  موت و. وجود مباركش فّعال و مدبّر است و بالذات حّى است
  .باشد عوامل حيات براى او منى

  .مجيع مدرَكات در سايه ادراك حضرت اوست و مجيع موجودات در ظّل فعل او هستند
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 عبد چون به وسيله علوم و معارف، عقل خود را زنده كند و حيات علمى ببخشد، و قلب و باطن خويش را به حاالت
اهلى و احساسات ملكوتى از مردگى جنات خبشد، و بر اثر اميان و عمل صاحل به حيات طيّبه برسد، از اسم حّى و نور 

ره   .ور شده و ظاهر و باطنش منوَّر گشته است مفهوم آن 

 مردان خدا جز ز خدا دل بربيدند
 

 در آينه جز طلعت معشوق نديدند

 در راه طلب پاى ارادت بفشردند
 

 د مقصود در آغوش كشيدندتا شاه

 از سر بگذشتند و ز پيمان نگذشتند
 

 وز جان بربيدند و ز جانان نربيدند

 از دور فلك جز ستم و رنج نربدند
 

 وز جام قضا جز غم و حمنت نچشيدند

  

  24: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  نشينان حرمي ملكوتى گه پرده
 

 دميدندگه چون مه و خورشيد در آفاق 

ادند و ز بازار  سر در قدم يار 
 

 جز بار غم دوست متاعى خنريدند

  

  )رسا(

   احلكيم -20

  

او به ظاهر و باطن هسىت آگاه است و افعال و فعل آن حضرت در كمال اتقان و حمكمى است و فساد در عمل و فعل 
  .او به هيچ وجه راه ندارد
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خالص باشد، و معلوم عقل و قلب او افضل علوم و اجّل آن كه حضرت عبدى كه اعمالش بر اساس معرفت و نّيت 
كند  باشد، و خداترسى او در آن حّد است كه وى را به اجراى دستورهاى حكيم على االطالق وادار مى است مى» الّله«

  .اشدب دارد حكيم است و در حقيقت از نور حكمت حضرت موال برخوردار مى و از حمّرمات و منهّياتش باز مى

   العليم -21

  

  .ء است حضرتش عليم بنفسه است، عامل به سراير، مطّلع بر ضماير و علم و آگاهى جنابش حميط به كّل شى

  .اى از وجود مقّدسش خمفى نيست، به متام اشيا قبل از به وجود آمدنش و بعد از حدوثش آگاه است مثقال ذرّه

  .عاقبت، دقيق و جليل، ريز و درشت، حاضر حمضر اوست سّر و آشكار، ظاهر و باطن، اّول و آخر، اجنام و

ِإالَّ يـَْعَلُمَها َوَال َحبٍَّة ِيف ظُُلَماِت اْألَْرِض َوَال َوِعنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب َاليـَْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو َويـَْعَلُم َما ِيف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمن َوَرَقٍة 
   ِإالَّ ِيف  َرْطٍب َوَال يَاِبسٍ 

  25: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »ِكَتاٍب ُمِبنيٍ 

ا را جز او منى و به آنچه در خشكى و درياست، آگاه است، و هيچ . داند و كليدهاى غيب فقط نزد اوست، و كسى آ
و خشكى نيست مگر آن كه در  هاى زمني، و هيچ تر  اى در تاريكى داند، و هيچ دانه افتد مگر آن كه آن را مى برگى منى

  .است]  ثبت[كتاىب روشن 

عبد چون به جنگ جهل رود، و به عرصه گاه دانش و معرفت راه يابد، و از مبدأ و معاد مطّلع گردد و انبيا و ائّمه و 
قرآن و حالل و حرام و طريق زندگى صحيح را بشناسد از رنگ عليمى حق رنگ گرفته و متخّلق به اخالق حضرت 

  .شده است حمبوب

   احلليم -22
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كند، وىل بر آنان  بيند و خمالفت آنان را با انبيا و ائّمه و قرآن مشاهده مى اوست آن وجود مهرباىن كه معصيت عباد را مى
  .دهد كند بلكه به آنان مهلت توبه و بازگشت مى منايد و در عقوبت بدكاران عجله منى غضب منى

اشتباه زن و فرزند و اقوام و خويشان و برادران و خواهران مسلمان و ساير مردم داراى عبد بايد در برابر آزار و اذّيت و 
  .حلم و بردبارى و حوصله باشد و به آنان مهلت دهد تا به اشتباه خود پى برند و به عرصه گاه حيا و خجالت درآيند

بردبارى به خرج داد، آراسته به مفهوم  ها حوصله و عبد چون نسبت به مردم حلم ورزيد و در برابر پيشامدها و ناگوارى
   اسم حليم شده و به مقام قرب دوست

______________________________  
  .59): 6(انعام  -)1(

  26: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .نزديك شده است

  احلفيظ -23

  

  .او حافظ خانه هسىت و ظاهر و باطن جهان و غيب و شهود و ُملك و ملكوت است

حافظ متام اشيا و . افِظ تعادل نريوهاى متضاد چون حرارت و برودت و ترى و خشكى در وجود موجودات زنده استح
حافظ تداوم و بقاى موجودات بر صفحات  . عناصر و حيوان و انسان از انواع بالها و مصايب و علل مرگ و فناست

  .كتاب هسىت است

ها و حيوانات بّرى و حبرى و جّوى از  ها و درختان و ميوه ها و گل وئيدههاى نباتى در زير خاك از فساد، و ر  حافظ دانه
  .انواع خطرهاست

حافظ مساوات و ارض و ميلياردها ستاره در فضاى بيكران و حافظ هواى زمني و آب درياها و متام موجودات ريز و 
ان و  بيىن و غري ذرّه درشت و ذرّه آشكار عامل و متام موجودات خانه خلقت بيىن است، و قدرت حفظ جناب او حميط بر 

  .و آفرينش است



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

عبد اگر ظاهر و باطن و افعال و اخالق و عقايد خود را از هجوم خطرات با كمك و عنايت حضرت او حفظ كند، 
  .متحّقق به اين حقيقت شده و قابلّيت سعادت دنيا و آخرت را پيدا كرده است

  تكيه دارم بر تو و از مكر دمشن امينم
 

  امنت از دست نگذارم خدايا تا منمد

  اى ناچيز اّما چون خداى من توىي بنده
 

  حيف باشد پيش گردون سر فرود آوردمن

  خلق كردى روزمي دادى عزيزم داشىت
 

  شكر يك از صدهزاران نعمتت را چون كنم

  

  27: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  و آنىب نيازم كن به لطف خويشنت از اين 
 

  تا خيال مّنت دونان نلرزاند تنم

  

   احلقّ  -24

  

حق به معناى ُحمق، ثابت، يقني، قطع، عدل، موجود ثابت، مصدر، سلطنت، حزم، تدبري، واقع شدن حتمى، واقع بودن 
  .قطعى و مقابل باطل آمده است

  .يقيىن استآرى، حضرت او بر متام ظاهر و باطن هسىت ذى حق است، وجودش ثابت و قطعى و 

عدل حمض است، مصدر هسىت است، سلطان آفرينش است، حزم و تدبريش بر متام خلقت حاكم است و وجودش 
  .باشد واجب بالّذات مى

ممتنع بالّذات مطلقاً باطل است، واجب بالّذات مطلقاً حق است، و ممكن بالّذات كه واجب بغري است مثل متام 
  .استموجودات از جهىت حق و از جهىت باطل 
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  .از حيث ذات كه وجودى براى او نيست باطل، و از جهت استفاده وجود از واجب الوجوْد حق است

  .اش به آن جناب حق است باشد و غريش بالّذات باطل و با تكيه او ازًال و ابداً حق مى

  .هر حقيقىت منشأش اوست و احّق حقايق جناب حق است

  .غري وجود مقّدس حضرت رّب العزّه را حق نبيند عبد بايد ذات خود را هالك و باطل ببيند و

چون خود را از جهت ذات باطل ديد و هر چه را در خويش مشاهده كرد از آن جناب دانست، به راه خري و كمال 
  .افتاده ودست از دامن رمحت حمبوب خنواهد كشيد

  28: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

هاى  د در حقيقت دچار مايه متام امراضند و براى آنان از خطرات و وساوس و حيلهآنان كه به خودّيت و منّيت گرفتارن
  .شيطاىن و هواى نفس و غرور و تكّرب مصونّيىت نيست

   احلسيب -25

  

  .اين اسم مبارك به اين معناست كه حضرت او كفايت كننده هسىت و به خصوص بندگان خود از مهه چيز است

هاى جاندار و ىب جان آزاد گردد و به حرّيت واقعى رسد، چرا كه غري  د از قيد متام بتعبد چون به اين حقيقت واقف شو 
  .حضرت او كفايت كننده نيست

  .ء است و حساب مهه خملوقات به دست باكفايت اوست معناى ديگرش اين است كه آن جناب احصا كننده كّل شى

ا جزا مى ان مىمعناى ديگرش اين است كه در قيامت به حساب متام اعمال بندگ   .دهد رسد و به متام آ

داند و  كند و حساب وجود و رزق و روزى و امور خود را از او مى عبد با توّجه به اين معاىن، در متام امور به او تكيه مى
كند كه درست و صحيح اجنام گريد  به اعمال و اخالق و عقايد خود كه در فرداى قيامت به حساب خواهد آمد توجه مى

  .ز خطرات شياطني ظاهرى و باطىن حمفوظ و مصون ماندو ا



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

اش را فقط و فقط متوجه حضرت رب كند و غري او را اراده ننمايد، حّىت  عبد با نظر به اين اسم بايد توجه و ّمهت و اراده
شت و جهّنم برگريد و يكپارچه غرق در حضرت او شود و فاىن آن ذاِت باقى گردد   .ّمهت و توّجهش را از 

  احلميد -26

  

   وجود مباركش ستوده صفات، ستوده امسا و ستوده افعال است، كه محيد به

  29: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .معناى حممود آمده است

  .كنند حاِمد ذات خود است ازًال و ابداً و عبادش او را بر نعمت و غري نعمت ستايش مى

اعمالش كّال قابل ستايش باشد، چنني عبدى حمّمد صلى اهللا عليه و آله عبد محيد آن عبدى است كه عقايد و اخالق و 
  .و ساير انبيا و ائّمه و اوليا و عباد صاحل حّقند

   احلفىّ  -27

  

شناسد و نوازش كننده و ارائه دهنده نيكى و بّر و  اين حقيقت صفت كسى است كه اشيا را آن طور كه شايسته است مى
ه ازًال و ابداً چنني است حضرت رّب العزّه است و بر عبد است كه اين امور را از آن وجود مقّدس ك. احسان است

  .جناب او درس گرفته و نسبت به خلق خداوند، اعمال منايد تا به اخالق جناب حق آراسته شده باشد

   الربّ  -28

  

رفا آن را اسم اعظم دانسته و كليد اين نام مقّدس در قرآن جميد و دعاها و روايات، بسيار زياد آمده است و حمّققان از ع
  .اند حّل هر مشكلى قلمداد كرده
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باشد نه  البّته حقيقت و مصداق اين كلمه كه جان هسىت و مالك امللك خلقت و تكيه گاه آفرينش است اسم اعظم مى
  .»با«و » را«حرف 

 و مرّىب مجيع موجودات آفرينش وجود مقّدس حضرت حمبوْب مالك متام هسىت. رّب در لغت به معناى مالك و مرّىب است
  .است

عبد اگر توّجه به اين دو معىن كند از قيد بندگى ارباب باطل رها شده و سر به هيچ مكتىب جز مكتب اسالم كه مرّىب و 
  .آورد معّلم آن خداست فرود منى

  مالك ذاتى و حقيقى عرصه هسىت و مرّىب واقعى متام موجودات ظاهرى و

  30: ، ص4 اديه، جتفسري و شرح صحيفه سج

اى جز مكتب او  است، بنابراين معنا ندارد انسان در برابر غري او به عبادت و بندگى برخيزد و از مدرسه» الّله«باطىن 
  .درس بگريد

انسان وقىت از هوا و هوا پرستان بربد و از تعاليم غلط و باطل شياطني بگريزد به فرموده قرآن جميد در سوره آل عمران 
ره مى »ربّاىن«   .گردد مند شده به حقيقت جهان و روح هسىت مّتصل مى شود و از فيوضات اهلّيه 

  داىن كه چيست دولت؟ ديدار يار ديدن
 

  در كوى او گدائى بر خسروى گزيدن

  از جان طمع بريدن آسان بود وليكن
 

  از دوستان جاىن مشكل توان بريدن

  

  تنگخواهم شدن به بستان چون غنچه با دل 
 

  واجنا به نيكنامى پرياهىن دريدن

فته گفنت   گه چون نسيم با گل راز 
 

  گه سّر عشقبازى از بلبالن شنيدن

 بوسيدن لب يار اّول زدست مگذار
 

  كآخر ملول گردى از دست و لب گزيدن
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  فرصت مشار صحبت كز اين دو راهه منزل
 

  چون بگذرمي ديگر نتوان به هم رسيدن

  

  )شريازى حافظ(

   الرمحن، الرحيم -30و  29

  

  .اين دو نام مبارك و پرمعنا مشتّق از رمحت است و معنايش رمحت واسعه بر بندگان است از جهت رزق و انعام برايشان

رمحت، افاضه خري به حمتاجان و عنايت به آنان است و اين صفت از جانب حضرت رب نسبت به بندگان، تاّم و عاّم و  
  .كامل است

خواهد گدائى از  آن جناب از باب عنايت به عباد، قضاى حاجات آنان را اراده فرموده و منى: امّيت آن به اين است كهمت
  .پيشگاهش دست خاىل برگردد

رمحتش شامل مستحق و غري مستحق و امور دنياىي و آخرتى و ضرورت و غري ضرورت : عام بودن آن به اين است كه
  .شود مى

  رمحتش از باب ترّمحى نيست كه وضع حمتاج و: هكمالش به اين است ك

  31: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

نيازمند، آن را در وجودش برانگيخته باشد، كه تغيري و حتّول در او نيست؛ و نيز از باب دفع امل و غرض شخصى از 
  .رسد مىباشد، بلكه رمحت از باب آقاىي و كرامت خود او به بندگان  وجود مقّدسش منى

  :در روايات اهل بيت عليهم السالم آمده

، َوالرَّحيَم بِاْلُمؤِمنَني خاصَّةً    »1« .إنَّ الرَّمحَن ُهَو ِجبَميِع اْلعاملَِ

  .به حقيقت كه رمحانيّتش شامل متام عامل، و رحيميّتش فقط متوجه مردم مؤمن است
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ل از حق و جاهل به قيامت و مسائل اهلى ترّحم كند، آراستگى عبد به مفهوم رمحانّيت در اين است كه به بندگان غاف
م از طريق لطف و مهرباىن نه جرب و زور، از راه غفلت به راه حضرت حق آورد   .آنان را با وعظ و نصيحت آ

به عاصيان به چشم رمحت بنگرد، معصيت ديگران را مهانند مصيبت بر خودش بداند، به اين معنا كه مهچون زمحىت كه 
  .كشد براى رهاىي آنان از معصيت و سخط خدا روا بدارد عالج خود مىبراى 

نياِز نيازمند را برآورده كند، به مهسايگان فقري و حمتاج برسد، با مال و آبرو و : و آراستگيش به رحيمّيت در اين است كه
باشد با دعاى در پيشگاه  قدرت و توان و شفاعت و وساطت، درِد دردمندان را دوا كند و اگر عاجز از مهه اين امور

  .حق، به يارى آنان برخيزد

  در جهان لطف خداوند بود يار كسى
 

  كه گشايد ز عنايت گره از كار كسى

 خواهى ار پرده اسرار تو را كس ندرد
 

ار مكن پاره ز اسرار كسى   پرده ز

 تا ستمگر نزند لطمه به بازار تو را
 

  اى ستم پيشه مزن لطمه به بازار كسى

  نكشد هيچ كسش بار غم و حمنت و رنج
 

  آن كه در حمنت و سخىت نكشد بار كسى

______________________________  
  .29، باب 203: ؛ التوحيد3، باب 194/ 4: حبار األنوار -)1(
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  تر از خدمت خلق طاعىت نيست پسنديده
 

  دست به آزار كسىدل بدست آر و مزن 

  

  )رسا(
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   الذارى -31

  

  .ذارى به معناى خالق است

  :شيخ صدوق است» توحيد«در 

  »1« .َذَرأ الّلُه اْخلَْلَق َوبـََرأُهْم، أْى َخَلَقُهمْ 

حقيقتاً خود را خملوق و بنده خالق بداند و در مقام عبودّيت و بندگى : آراستگى عبد به حقيقت اين اسم به اين است كه
نسبت به خالق خود به هيچ عنوان فرو گذارى نكند، كه تنها و تنها حضرت او مستحّق عبادت است و بس، كه خالق 

  .هسىت را بر عهده خملوْق حّق واليت، حّق اطاعت، حّق ربوبّيت، حّق مالكّيت و حّق عبودّيت است

   الرزّاق -32

  

ره رزق و روزى را او آفريده و او آن را به موجودات زنده مى گريى از روزى را  رساند، و آن وجود مقّدس است كه وسايل 
  .كند براى صاحبان حيات آماده مى

  :رزقى كه حضرت حق براى بندگان آماده كرده است دو رزق است

  .رزق ظاهرى و ماّدى براى ابدان، و رزق باطىن و روحى براى قلوب

  .ت حالل گوشت استجات و حبوبات و گوشت حيوانا سبزجيات و ميوه رزق ماّدى،

   علوم و اسرار است كه در قرآن جميد و سخنان انبيا و ائّمه رزق معنوى و باطىن،

______________________________  
  .3، باب 194/ 4: ؛ حبار األنوار29، باب 203: التوحيد -)1(
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نيست؛ زيرا حيات ابد و ناحمدود به رزق باطىن است و حيات حمدود و منعكس است و آن را با رزق ماّدى هيچ نسبت 
  .باشد معلوم به رزق ماّدى مى

دهد و براى آن كه قابلّيت  متوّىل و باىن هر دو رزق خداست، چيزى كه هست براى هر كس كه قابلّيت دارد بسط مى
  .دهد نشان ندهد بسط منى

كه خود را در رساندن رزق حق به عباد و بندگان واسطه منايد و اين واسطه   عبد بايد مظهر اسم رزّاق باشد، به اين معنا
  .بودن را در هر دو نوع رزق رعايت كرده و غنيمت بداند

  :در حديث آمده

ِلُك اَجلواد
َ
  »1« .أْيِدى اْلِعباِد َخزاِيُن امل

  .هاى بندگان، خزائن خداى خبشنده است دست

بايد دست را خزينه روزى ماّدى و زبان را . به روى نيازمندان و حمتاجان ببندد رسد كه دِر خزاين حق را و كسى را منى
  .خزينه روزى معنوى قرار داد

   الرقيب -33

  

ان و چه در آشكار غفلت ندارد، مالحظه او مالحظه  حضرت او حفيظ عليم است، از چيزى در جهان هسىت چه در 
  .ازىل و ابدى است

  .داشته باشد كه مواليش در هر حال و در هر حلظه مراقب ظاهر و باطن اوستعبد بايد به اين معىن توجه 

  »2« .وَُكْنَت أْنَت الرَّقيَب َعَلىَّ ِمْن َوراِئِهمْ 

ا مراقب من بودى   .و خود فراتر از آ

______________________________  
  .4221، حديث 709/ 3: فيض القدير -)1(
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  .، دعاى كميل)ع(، دعاء آخر و هو دعاء اخلضر 849: ملتهّجد؛ مصباح ا709: إقبال األعمال -)2(
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عبد بايد متوجه باشد كه نفس و شيطان دو دمشن خطرناك او هستند و منتظر فرصت كه وى را به چاه غفلت و خمالفت 
وقىت انسان . برد ّر اين دو دمشن در امان مىتوجه به مراقبت حضرت حق، انسان را از ش. با حضرت دوست در اندازند

زند و با آن دو به عشق حضرت  رقيب بودن موال را دائماً در حلاظ داشته باشد، از پريوى نفس و شيطان سر باز مى
كند و از اين كه  كند و متام منافذ و جمارى آنان را به سوى خويش با توجه به رقيب بودن حق سّد مى حمبوب خمالفت مى

  .گريزد وسيله اين دو دمشن دچار معصيت و آلودگى شود مىبه 

  :فرمايد آخوند مّال حسينقلى مهداىن مى

ام اين است كه اهّم اشيا از براى طالب قرب، جّد و سعى متام در ترك  آنچه اين ضعيف از عقل و نقل استفاده منوده«
قلبت فايده خنواهد داشت، چرا كه پيشكش و تا اين خدمت را اجنام ندهى نه ذكرت، نه فكرت به حال . معصيت است

  .خدمت كردِن كسى كه با سلطان در عصيان و انكار است ىب فايده خواهد بود

چون اين كرمي رحيم، زبان تو را خمزن كوه نور، يعىن ذكر اسم شريف قرار داده، ىب حيائى است خمزن سلطان ! پس اى عزيز
و فحش و اذّيت و غريها من املعاصى منودن، خمزن سلطان بايد حمّلش پر را آلوده به جناست و قاذورات غيبت و دروغ 
داىن كه از جوارح سبعه يعىن   اى منى و ىب شك چون دّقت در مراقبت نكرده. عطر و گالب باشد نه جنس مملّو از قاذورات

 و چه فسادها در مناىي ها روشن مى كىن و چه آتش ها مى گوش و زبان و چشم و دست و پا و بطن و فرج چه معصيت
زىن؛ اگر نكشته باشى بسيار خوب  هاى منكره به سيف و سنان زبانت به قلبت مى كىن و چه زخم دين خودت بر پا مى

  »1« ».است

______________________________  
  .113 - 112: تذكرة املتقني -)1(
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   الرؤوف -34

  

  .رمحت است، كه توضيح مفّصل آن در رمحن و رحيم گذشتبه معناى شّدت 

   الرائى -35

  

  .، كه شرح آن در عليم و بصري رقم زده شد)بيننده(به معناى عامل است و مهچنني به معناى ُمبصر 

   الّسالم -36

  

  .ستمانندش از عيب، و صفاتش از نقص، و افعالش از شر، سامل ا به اين معناست كه وجود مقّدسش و ذات ىب

شود او را عيب و نقص و زوال و انتقال و  سالمت در متام امور و در مهه جهات و براى مهه كس از جانب او صادر مى
  .باشد فنا و موت نيست و آثارى كه براى خملوق است براى حضرت او منى

و سداد باشد و از عبد اگر در متام امور ظاهر و باطن، در طريق صواب . معناى سالمت در لغت، صواب و سداد است
غّش و حقد و حسد و ريا و نفاق و شرك و بد دىل و جنب و حيله و مكر و خدعه و غّل و ساير اوصاف ناپسند سامل 

ت با حمبوب پيدا كرده است و در قيامت جايگاهش چنانكه در قرآن جميد  باشد، در حّد قدرت و توان خودش مشا
  :آمده دارالّسالم است

مَهلُْم داُر    »1« »الّسالِم ِعْنَد َرِِّ

  .براى آنان نزد پروردگارشان خانه سالمت و امن است

______________________________  
  .127): 6(انعام  -)1(
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   املؤمن -37

  

منتهى به امن و امان را به روى اوست كه متام طرق . وجود مقّدسش مصدر امن و امان در ظاهر و باطن آفرينش است
  .موجودات عامل باز كرده و اسباب و علل به چنگ آوردن امنّيت را در اختيار موجودات زنده قرار داده است

امن و امان در دنيا از آفات و امراض و مهالك، و امن و امان در آخرت از عذاب و نقمات جز از طريق آن حضرت 
  .ميّسر نيست

عّلت امنّيت انسان از عذاب و نقمت آخرت، اميان به حق و عمل صاحل : يد به كرّات اشاره فرمودهچنانكه در قرآن جم
  .كند ها و اجتماع اجياد امن و امان مى است؛ اميان و عمل صاحلى كه در دنيا هم براى خانواده

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  »1« .هلِِْم َوأنـُْفِسِهمْ أْموا  اْلُمؤِمُن َمِن ائْـَتَمَنُه النَّاُس َعلى

  .مؤمن كسى است كه مردم وى را در اموال و جانشان امني بدانند و از جانب وى احساس امنّيت كنند

آرى، نصيب عبد از مفهوم اين حقيقت بايد آن چنان باشد كه متام مؤمنان و مسلمانان و مردم از وى در امان باشند و 
بال و ضرر به وى تكيه كنند و در دفع مهالك نفسى و ديىن و دنيائى از ّمهت و بلكه در هر خطر و خوىف براى جنات از 

ره جويند   .اراده و كمك او 

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  ُمسَِّى اْلبارى َعزََّوَجلَّ ُمؤِمناً ِألنَُّه يـُْؤِمُن ِمْن َعذاِبِه َمْن أطاَعُه، َو ُمسَِّى اْلَعْبدُ 

______________________________  
  .1، حديث 239: ؛ معاىن االخبار3، حديث 42، باب 51/ 72: ؛ حبار األنوار112/ 1: علم اليقني -)1(
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  »1« .ُمؤِمناً ِألنَُّه يُؤِمُن َعَلى الّلِه َعزََّوَجلَّ فـَُيجيُز الّلُه أمانَهُ 

نامند چون بر خدا امان  و عبد را مؤمن مى. دهد طيع را از عذابش امان مىنامند چون م خالق دو جهان را مؤمن مى
  .دهد بندد و خداوندش به خاطر اميان و عمل صاحل او جواز امان از عذاب قيامت مى مى

َهْيِمن -38
ُ
   امل

  

  .وجود مقّدسش با علم و استيال و حفظش قائم بر اعمال و ارزاق و آجال عباد است

متام امور ُمشِرف است و متام ظاهر و باطن در استيالى اوست و مهه بر قدرت حفظ آن جناب تكيه وجودى كه بر ُكنه 
  .خوانند دارند، او را مهيمن مى

هاى دلش توجه دارد و بر احوال و اوصافش مستوىل است و به طور دائم قيام به امور  عبدى كه بر اسرار و پنهاىن
رد، بالنسبه به موجودّيت خويش مهيمن است و از اين وصف و امسى كه در انسانّيت و مقتضاى وضع دنيا و آخرتش دا

ره رابطه با مواليش مى   .ور است باشد 

  العزيز -39

  

  .ء است او غالب غري مغلوب است، نسبت به چيزى عجز ندارد، قاهر بر كّل شى

  .به ُكنه ذاتش مشكل و يا حمال استوجودى است كه مانند ندارد، متام موجودات با مهه وجودشان حمتاج اويند و وصول 

______________________________  
  .325: ؛ عدة الداعى29، باب 205: ؛ التوحيد3، باب 196/ 4: حبار األنوار -)1(
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ود، درگاه لطفش درگاه عرض مؤمن بايد اينچنني باشد، به اين معنا كه در خصوصيّات امياىن و عملى نظريش كمرت يافت ش
  :فرمايد حاجات نيازمندان باشد و در برابر دمشنان ظاهرى و باطىن شكسىت برايش متصّور نگردد، كه قرآن جميد مى
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  »1« »َولِّلِه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َولِْلُمؤِمننيَ 

  .در حاىل كه عزت و اقتدار براى خدا و پيامرب او و مؤمنان است

  اجلّبار -40

  

اش بر سبيل اجبار در ظاهر و باطن هسىت نفوذ دارد و مشّيت احدى از موجودات راه به  وجود مباركى كه مشّيت و اراده
  .اراده و خواست او ندارد

احدى . قاهرى است كه فوق قهرش چيزى نيست، عظمت و بزرگى و جتّرب و جربوتّيت، فقط و فقط برازنده اوست و بس
باشد، موجودات عرصه هسىت خبواهند يا خنواهند  و چيزى از ميدان جربوتش بريون منىاز قبضه قدرتش خارج نيست، 

  .تكويناً فرمانرب او هستند

اند، به حنوى  در ميان عباد و بندگان هستند كساىن كه از دايره تبعّيت از ديگران فراتر رفته و به درجه عاىل متبوعّيت رسيده
  :آيند، چنانكه خواجه انبيا عليهم السالم فرمود صورت آنان در مىكه ديگران به طور قهر و جرب به هيئت و 

اتِّباعى  َلْو كاَن ُموسى   »2« .َحّياً ما َوِسَعُه إالَّ

  .اى جز پريوى از من در مهه امور نداشت اگر موسى عليه السالم زنده بود، چاره

  خيال روى تو در مهه طريق مهره ماست
 

  نسيم موى تو پيوند جان آگه ماست

 به رغم مّدعياىن كه منع عشق كنند
 

  مجال چهره تو حّجت موّجه ماست

 گويد ببني كه سيب زخندان تو چه مى
 

  هزار يوسف مصرى فتاده در َچه ماست

 اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد
 

  گناه خبت پريشان و دست كوته ماست

  

  )حافظ شريازى(
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______________________________  
  .8): 63(منافقون  -)1(

  .475، حديث 170: ، الدعوات، راوندى54، حديث 14، باب 99/ 2: حبار األنوار -)2(

  39: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  املتكّرب  -41

  

  .وجود مقّدسى كه عظمت و بزرگى شأن اوست و كّل موجودات در پيشگاه بزرگيش باطل و هيچند

نظرش به عباد . داند بيند، كربيائى و عظمت را جز براى خود منى چيز را حقري و كوچك مىاش مهه  او در مقابل ذات يگانه
و موجودات نظر مالك به مملوك، سلطان به رعّيت، زنده به مرده، بزرگ به كوچك است، و اين گونه نظر وقف حرمي  

  .كربياىي اوست و كسى را نسزد كه به چيزى چون او نظر بيندازد

ا در باطن و اعتقادش نسبت به حضرت او حقري و كوچك مشارد و حّىت به دنيا و آخرت نظر كسى كه مهه چيز ر 
  .استقالىل نداشته باشد و از جز او نظر بپوشد از حقيقت اين اسم نصيب و حظ برده است

  السّيد -42

  

هالكت افتاده و به آقا و بزرگى كه اطاعتش بر مهگان واجب است، چنانكه از اطاعت و بندگيش سرپيچى كنند به راه 
  .اند سعادت دنيا و آخرت خود لطمه زده

  :صدوق آمده است» توحيد«در زمينه معناى سّيد روايىت به مضمون زير در كتاب 

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
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  :َفقالَ أَلْسَت َسيَِّد اْلَعَرِب؟ ! يا َرسوَل اللّهِ : َعِلىٌّ َسيُِّد اْلَعَرِب، َفقاَلْت عاِيشةُ 

  وما السَّيُِّد؟! يا َرُسوَل الّلهِ : أنَا َسيُِّد ُوْلِد آَدَم و َعِلىٌّ َسيُِّد اْلَعَرِب، َفقاَلتْ 

  »1« .َمِن افْـُرتَِضْت طاَعُتُه َكَما افْـُرتَِضْت طاَعىت: قال

______________________________  
  .33007، حديث 619/ 11: كنز العمال؛  3، باب 198/ 4: ؛ حبار األنوار29، باب 207: التوحيد -)1(

  40: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :آيا مشا سّيد عرب نيسىت؟ فرمود: عايشه گفت. على سّيد و آقاى عرب است

كسى كه اطاعتش : معناى سّيد چيست كه در حّق على استعمال كردى؟ فرمود: عرضه داشت. من سّيد فرزندان آدمم
  .از من واجب است واجب است چنانكه اطاعت

هر كس از اميان باالىي برخوردار شود و در اداى واجبات اهلّيه بكوشد و از متام حمّرمات بپرهيزد و به اخالق حسنه آراسته  
  .گردد، به مقام سيادت به آن معنائى كه رسول عزير اسالم فرمود، رسيده است

   السُّّبوح -43

  

گويند برتر و باالتر است، كه  و منزّه است و از آنچه جاهالن در حّقش مى وجود مقّدسى كه از آنچه اليق او نيست پاك
  .وصفش در فهم نگنجد و ُكنه ذاتش به دست عقل نيفتد

باطن و ظاهر متام موجودات گوياى منزّه بودن وى از هر عيب و نقص است و حقيقت اشيا و عناصر نشان دهنده پاكى 
  .آن وجود مبارك

  »1« » السَّماواِت َوما ِىف اْألَرِض اْلَمِلِك اْلُقدُّوِس اْلَعزيِز احلَْكيمِ ُيَسبُِّح لِّلِه ما ِىف 

ستايند، خداىي كه فرمانرواى  مى]  به پاك بودن از هر عيب و نقصى[آنچه در آمسان ها و آنچه در زمني است، خدا را 
  .ناپذير و حكيم است ايت پاكيزه و تواناى شكست هسىت و ىب
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  من وصف مجالش دامنآن نه رويست كه 
 

  اين حديث از دگرى پرس كه من حريامن

______________________________  
  .1): 62(مجعه  -)1(

  

  41: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  بينم مهه بينند نه اين صنع كه من مى
 

  دامن مهه خوانند نه اين نقش كه من مى

  دوست آن عجب نيست كه سرگشته بود طالب
 

  عجب اين است كه من واصل و سرگردامن

  سعدى  گفته بودى كه بود در مهه عامل
 

  من به خود هيچ نَِيم هر چه تو گوىي آمن

  

  )سعدى شريازى(

آنچه را خداوند سّبوح در حاالت قلب و امور نفس و مسائل اخالقى و عملى و خانوادگى و اجتماعى عيب دانسته و به 
انبيا و ائّمه عليهم السالم اعالم كرده است، عبد بايد از آن دورى جسته و براساس خواسته حضرت حمبوب وسيله وحى و 

ها  ها آراسته شود، تا از مقام سبّوحّيت آن جناب بوئى به مشام جان او برسد و باغ وجود انسان از گل به حقايق و پاكى
  .هاى ملكوتى پر شود هاى معنوى و واقعّيت و الله

 ست كه يار ما به بستان آيدوقت ا
 

 سلطان مجال او به ميدان آيد

ان در دل و در جان آيد  پيدا و 
 

 كفر مهه كافران به اميان آيد
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  الشهيد -44

  

ان و ظاهر و آشكاِر هسىت شاهد است و حركت و عملى در باطن و ظاهر موجودات از او پوشيده  او به غيب و 
  .نيست

  »1« »ٍء َشهيدٌ  ُكلِّ َشىْ   إنِّ الّلَه َعلى

  .ترديد خدا بر مهه چيز گواه است ىب

______________________________  
  .17): 22(حج  -)1(

  42: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »ما تـَْعَمُلونَ   َوالّلُه َشهيٌد َعلى

  .دهيد، گواه است در حاىل كه خدا بر آنچه اجنام مى

اسم واقف شود و جانش به نور مفهوم اين صفت منّور گردد، با كمال مواظبت و مراقبت زندگى  عبد چون به حقيقت اين
و منظر حضرت حمبوب است به مواظبت خواهد    خواهد كرد و متام حركات و سكنات و آنات و حلظاتش را كه در مرأى

حق دور ساخته، به سعادت دنيا و كشيد، مبادا كه شيطان و هواى نفس به او محله كند و وى را از نظر رمحت حضرت 
  .آخرتش لطمه بزند

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  »2« .َعِلْمُت أنَّ الّلَه ُمطَِّلٌع َعَلىَّ َفاْسَتْحيَـْيتُ 

اش از او  دانستم كه خداوند بزرگ گواه و شاهد من و آگاه بر ظاهر و باطن انسان است، در برخورد به خالف خواسته
  .ر عرصه گاه حيا نشستمشرم كردم و ب

   الصادق -45
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در وعده و در گفتارش صادق است و آنچه را از ثواب و اجر و مزد در برابر عبادت و طاعت به بندگانش وعده داده 
  .كند است، بدون اين كه كم بگذارد وفا مى

حقيقى صدق گردد، تا حّظ و عبد بايد در متام حركاتش صداقت و درسىت و راسىت را از مواليش درس بگريد، و مصداق 
ره و سودش از پيشگاه حضرت حمبوب به جاىي رسد كه خري دنيا و آخرت وى را تأمني منايد   .نصيب و 

______________________________  
  .98): 3(آل عمران  -)1(

، حديث 23، باب 228/ 75: ؛ حبار األنوار13806، حديث 101، باب 172/ 12: مستدرك الوسائل -)2(
100.  

  43: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »يا أيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا الّلَه وَُكونُوا َمَع الّصاِدقنيَ 

ترينشان پيامربان و اهل بيت رسول  صادقاىن كه كامل[از خدا پروا كنيد و با صادقان باشيد ! ايد اى كساىن كه اميان آورده
  .]بزرگوار اسالم هستند

  »2« »قاَل الّلُه هذا يـَْوُم يَنَفُع الّصاِدقَني ِصْدقـُُهمْ 

  .اين روزى است كه راستان را راسىت و صدقشان سود دهد: خدا فرمود

   الصانع -46

  

  .او پديده آورنده هر مصنوع و خالق هر خملوق و مبدع مجيع بدايع عرصه هسىت است

  .ماند چ امرى شبه و مانند نيست و فعلى از افعال خلق به فعل او منىهايش نشان دهنده اين معنايند كه او را در هي آفريده
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ها و زمني، ظلمت و نور، حجر و شجر، انسان و حيوان، بّر و حبر، گوشت و استخوان، پوست و  صنعت او آمسان
هر يك خون، عصب و عروق، اعضا و جوارح، باطن و ظاهر، غيب و شهود و ذرّه بيىن و غري ذرّه بيىن است، كه شرح 

  .هاست در جاى خود، كتاب يا كتاب

  .هاى اوست هاى بزرگ و كوچك جهان است، شرح صنعت و صنعت هاىي كه در كتاخبانه اصوًال متام كتاب

 اّول دفرت به نام ايزد دانا
 

 صانع و پروردگار، حّى توانا

  

  اكرب و اعظم خداى عامل و آدم
 

 صورت خوب آفريد و سريت زيبا

  خبشندگّى و بنده نوازىاز دِر 
 

 مرغ هوا را نصيب ماهى دريا

  خورند ُمنِعم و درويش قسمت خود مى
 

 برند پّشه و عنقا روزى خود مى

______________________________  
  .119): 9(توبه  -)1(

  .119): 5(مائده  -)2(

  

  44: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

 بداندحاجت مورى به علم غيب 
 

 در بن چاهى به زير صخره َصّما
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  )سعدى شريازى(

رتين عبادت و بندگى و ُخلق و خوى و رفتار و كردار براساس نقش هاى حضرت  عبد در رابطه با اين اسم بايد صانع 
  .حق باشد

. به كار برد عبد بايد قدرت صنع خود را در ساخنت رشد و كمال خود و آنچه براى بندگان حضرت حمبوب مفيد است
  .خنداندن شيطان هنر نيست، هنر جتّلى دادن انواع منافع ظاهرى و باطىن از ساختمان وجود خويش است

  الطاهر -47

  

وجود مقّدس او از اشباه، انداد، اضداد، امثال، حدود، زوال، انتقال، طول، عرض، قطر، سنگيىن، سبكى، رّقت، غلظت، 
، رنگ، ملس، زبرى، نرمى، گرما، سرما، حركت، سكون، اجتماع، افرتاق، متّكن دخول، خروج، اّتصال، جدائى، بو، مزه

هاى  پاك و منزّه است، چرا كه مجيع اين امور خملوق و حادث و از اوصاف ممكنات و خملوقات و از نشانه... در مكان و 
  .اينها امورى است كه نشان دهنده وجود صانع و حمدث حادث است. عجز و ناتواىن است

رهآر    .هاى درون و برون است مند گردد، راهش پاك شدن از متام ناپاكى ى، اگر عبد خبواهد از اين صفت در حّد خودش 

   العدل -48

  

او نسبت به مهه چيز و مهه كس عادل است و اصوًال فعل او عدل است، ظلم و جور از او نيست و هرگز از او صادر 
  .شود منى

ى را به جاى خودش قرار داده، و به هر موجودى مطابق ظرف و شأنش عطا و عنايت در متام عرصه گاه هسىت، هر چيز 
  .فرموده است

متاشاى حقيقت عدل، منوط به متاشاى ظاهر و باطن متام آفرينش است و اين از عهده انسان خارج است، مگر اين كه 
   ملكوت مساوات و ارض به اراده خود آن

  45: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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  .حضرت به انسان ارائه شود تا مشاهده كند كه به حقيقت در متام هسىت هر چيزى به جاى اصلى خود قرار دارد

ناى خلقت و هسىت است بينيم منونه آنچه ما از عدل مى شرح مسأله عدل به اين . اى جزئى از حكومت عدل مطلق در 
ها و زمني و موجوداتى كه در اين دو  علمى حميط به آمسان آساىن ميّسر نيست، توفيقى عظيم از جانب او الزم دارد و

  .ميدان در كار زندگى هستند

عبد اگر خبواهد اّتصال به مفهوم عدل پيدا كند بر او الزم است دو قوه غضب و شهوت و توابع آن دو را در سيطره 
  .است حكومت عقل و دين قرار دهد؛ آجنا كه عقل و جنودش خادم شهوت و غضب است ظلم حمض

البّته مقهورّيت غضب و شهوت در دست عقل و دين، عدل ىف اجلمله است و تفصيل آن به اين است كه در متام 
  .سكنات و حركاْت قواعد شرع مطّهر رعايت شود

  .حاالت براساس قواعد اهلى نظام گريد: عدالت در حاالت به اين است كه

  .جنا كه شرع فرموده به كار رودهر يك در آ: عدالت در اعضا و جوارح به اين است كه

به حّق هيچ يك جتاوز نشود و بلكه حّق به خطر افتاده افراد را : عدالت در خانه و اجتماع و اقوام و مردم به اين است كه
  .از خطر برهاند

بر تدبري و حكمت و فعل جناب حق اعرتاض نشود و كار حضرت او را عني : عدالت امياىن هم به اين است كه
  .به حساب آورد، چه اين كه موافق طبعش باشد يا خمالف مصلحت

نظام حضرت حمبوب را نظام احسن و نظام متقن دانسته و كار او را در منتهاى عدالت و لطف ببيند و با متام وجود از 
  :حضرت حق خبواهد

  اْرزُْقناالّلُهمَّ أرِنَا احلَْقَّ حّقاً واْرزُْقنا اتَّباَعُه، َوأرِنَا اْلباِطَل باِطًال وَ 

  46: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .اْجِتنابَهُ 
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اهلى حق را آن چنانكه هست به ما بنمايان و متابعت از آن را روزميان گردان، و باطل را آن چنانكه هست به ما نشان 
  .بده و اجتناب از آن را توفيقمان ده

سر و ديده قلب در آن بنگرد به حّق حق جز عدل و عدالت اى است كه اگر انسان با چشم  آرى، صفحه هسىت آيينه
  .چيزى در آن نبيند

  الَعُفوّ  -49

  

وجود مقّدسش از باب لطف و عنايت و آقاىي، حمو كننده سيّئات از پرونده تائبان و غرق شدگان در اميان و عمل صاحل 
  .آيات فراواىن در قرآن جميد براين حقيقت نشاط آور داللت دارد. است

بايد نسبت به آزار و اشتباه برادران و خواهران مسلمانش و حّىت در مواردى نسبت به ساير مردم، مظهر اين اسم  عبد
باشد؛ به اين معنا كه از ديگران چشم بپوشد و سيّئات آنان را نسبت به خود ناديده بگريد و چون حمبوبش در مقابل ستم 

  .ديگران اقدام به احسان و خوىب كند

  الغفور -50

  

امسى است مشتّق از مغفرت به معناى پرده پوشى، آن جناب بر گناهان عباد پرده پوشى كند و به آبروى كسى در بني 
  .مردم لطمه نزند

______________________________  
  .258/ 1: ؛ تفسري ابن كثري84/ 2: ؛ االنصاف فيما تضمنه الكشاف199: شرح گلشن راز -)1(

  47: ، ص4 سجاديه، جتفسري و شرح صحيفه 

ايت درجه غفور نشان دهنده مبالغه در پرده م پرده پوشى در    .اش پوشى است، آ

عبد هم بايد مفهوم اين حقيقت را از مواليش ارث داشته باشد، به اين معنا كه از بازگو كردن گناه و عيب مردم خوددارى  
  .بش در برابر ديدگان مردم منايان نسازددرى بپرهيزد، تا خدايش پرده او ندرد و عي كند و از پرده
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   الغىن -51

  

آن زمان  . باشد آن جناب از متام موجودات هسىت ىب نياز است، چرا كه ذات مقّدسش مستجمع مجيع صفات كمال مى
كه از هسىت و موجوداتش خربى نبود چيزى كم نداشت و اين زمان كه هسىت با متام موجوداتش در جتّلى است چيزى به 

  .اضافه نشده، او بوده و هست و خواهد بود، بدون اين كه به چيزى نياز داشته باشداو 

گريى از آالت و  نياز است و از تعّلق به اغيار منزّه و پاك؛ از كمك وجود مبارك او در ذات و صفات ذات از غري ىب
جرباِن فقر خود به پيشگاه لطفش اين موجودات هستند كه به حضرتش حمتاجند و براى . ادوات و كّل اشيا مستغىن است

  .نيازمند

عبد بايد بر غري حق تكيه نكند و . عبد بايد بداند كه هيچ موجودى در كارگرداىن حيات او جز ذات حق استقالل ندارد
متام نياز من متوجه ذات غّىن اوست و مرا جز به لطف و : نسبت به كّل موجودات كوس غنا بزند و با زبان حال بگويد

كرم او چشمداشىت نيست و مشا اى موجودات هسىت عواملى هستيد كه به اجازه حمبومب در طريق حيات من و مهه   رمحت و
عناصر آفرينش در كاريد، نياز من و احتياج من باالستقالل به مشا نيست بلكه من با متام هوّيت و وجودم گداى حضرت 

  .اومي

  مرحبا اى پيك مشتاقان بده پيغام دوست
 

  ان از سر رغبت فداى نام دوستتا كنم ج

  واله و شيداست دائم مهچو بلبل در قفس
 

  طوطى طبعم ز عشق شّكر و بادام دوست

  

  48: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  زلف او دام است و خالش دانه آن دام، من
 

  ام در دام دوست اى افتاده بر اميد دانه

 روز حشرسر ز مسىت برنگريد تا به صبح 
 

هر كه چون من در ازل يك جرعه خورد از جام 
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  دوست

  

  )حافظ شريازى(

   الغياث -52

  

حضرتش فريادرس متام فرياد خواهان و دادرس متام دردمندان و جنات خبش متام اميدواران و دستگري مهه گرفتاران و شفاخبش  
  .اميدان استكّل بيماران و آزاد كننده مهه اسريان و دلگرم كننده نا 

عبد در برخورد با ياد شدگان باال، بايد به مهان صورت و سريت باشد، كه رجوع نيازمند و دردمند و بيچاره و حاجت دار 
  .به انسان، عني عنايت و لطف حضرت حق به آدمى است و به داد شكستگان رسيدن از اخالق خداوندى است

  الفاطر -53

  

  .كننده صنعت متام اشياى هسىت بدون سابقه وجود و نوآور استء و ابتدا   او آفريننده هر شى

عبد بايد در اعتقادات و يقينش، حضرت او را اينچنني بداند و براى چيزى از موجودات هسىت هر چند مهراه با قدرت 
  .باشد استقالىل فرض نكند، كه خالق و صانع و ُمبدِع و ُمبِدء و فاطر فقط و فقط حضرت اوست

  الفرد -54

  

  وجود مبارك او در ربوبّيت و خالقّيت و ذات و صفات يگانه است و كسى با

  49: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .حضرتش در امسا و صفت و ذات معّيت ندارد
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قلب عبد بايد با مفهوم اين اسم يكى باشد و در متام امورش يكتابني، يكتاخواه و يكتاگو گردد تا از فيوضات اهلّيه و 
ره   .مند گردد عنايات ربّانّيه 

   الفتّاح -55

  

  .رساند كند و به هدايتش هر مشكلى را به نقطه حّلش مى اوست آن وجود مقّدسى كه به عنايتش هر گرهى را باز مى

  .دهد اوست كه حكومت را از دست دمشنانش خارج و به دست با كفايت صاحلان قرار مى

  »1« »إنّا فـََتْحنا َلَك فـَْتحاً ُمبيناً 

  .به راسىت ما براى تو پريوزى آشكارى فراهم آوردمي

دارد و ابواب  اوست كه از قلوب عاشقان و دل عارفان و واهلان بر اثر رياضت و عبادت و تقوايشان هر حجاىب را بر مى
  .منايد ملكوت رفعت و مجال كربيائيش را به روى آنان باز مى

  »2« »رَّْمحٍَة َفَال ُممِْسَك َهلَا َوَما ُميِْسْك َفَال ُمْرِسَل َلُه ِمن بـَْعِدِه َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ مَّا يـَْفَتِح اللَّهُ ِللنَّاِس ِمن 

اى برايش وجود  اى براى آن نيست، و چون بازدارد، بعد از او فرستنده چون خدا رمحىت براى مردم بگشايد، بازدارنده
  .است ناپذير و حكيم ندارد، و او تواناى شكست

   آرى، وجود مبارك و عزيزى كه متام كليدهاى غيب و رزق و ُملك و ملكوت به

______________________________  
  .1): 48(فتح  -)1(

  .2): 35(فاطر  -)2(

  50: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .دست اوست سزاوار است كه فتّاح خوانده شود



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

آبرويش و قدرت و مالش و با دانش و علمش، باز كننده راه مشكالت دنياىي  عبدى كه مظهر اين اسم است، با زبان و
و آخرتى به روى مردم است، و چه نيكو بود كه متام عباد و بندگان براى مظهر شدن نسبت به اين حقيقت عاىل 

  .ماند اى براى كسى باقى منى كوشيدند تا مشكلى در هيچ برنامه مى

   الفالق -56

  

  .هر چيزى را آفريد و آن را براى طى كردن راه رشد و كمال شكافت اوست آن خدائى كه

دانه و هسته را در زير خاك شكافت و از آن درخت و گياه بريون آورد، َرِحم را شكافت و از آن موجود زنده خارج منود، 
ل آن موسى و قومش را از زمني را شكافت و از آن آنچه براى نظام حيات الزم بود بريون آورد، دريا را شكافت و به دنبا

  ...شّر فرعونيان خالص كرد و 

عبد بايد از اين مفهوم حّظ و نصيب بگريد، به اين معنا كه هر سّدى را كه در برابر عقل و قلب و نفس خود دارد 
بشكافد و هر سّدى كه در برابر امور معنوى و ماّدى مردم است با قدرت درايت و كفايت و علم و بصريتش از ميان 

  .بردارد

   القدمي -57

  

چيزى بر حضرتش پيشى نگرفته، بر متام هسىت مقّدم . او بدون اّول و آخر داشنت قدمي است، دائم بوده و دائم خواهد بود
اگر بر غري او وصف قدمي استعمال  . گاه خلقت به اراده و خواسته و عنايت او حادث شده است، كه هر چيزى در عرصه

  .ه حقيقت ذاتى هر وصف مثبْت وقف حرمي وجود مقّدس اوستگردد از باب جماز است، ك

  51: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

لك -58
َ
   امل
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  .نياز است و كّل موجودات به درگاه خدائيش نيازمند وجود مقّدس حضرتش در ذات و صفت از هر چيزى ىب

ء به جناب او نيازمند  صفات و وجود و بقاى هر شىذات و . نياز باشد تواند از او ىب اى منى هيچ چيز در هيچ برنامه
ما سواى او مملوك آن حضرت است چه در ذات و چه در . ء از اوست يا از چيزى كه از اوست وجود كّل شى. است

  .نياز است صفات، تنها و تنها اوست كه از هر كس و از هر چيز ىب

ره داشته باشد كه قلب و نفس و  وم اين حقيقت مىعبد ازًال و ابداً فقري و حمتاج اوست و در صورتى از مفه تواند 
غضب و شهوت و زبان و چشم و دست و پا و متام وجودش را با كمك عقل و نبّوت و امامْت مملوك خود كند و از متام 

  .خطرات شيطاىن و هواىي آزاد، زندگى منايد

و آن مهه وى را اطاعت كردند و او سر از اطاعت آنان ها شد و از سيطره متلك آنان در آمد  زماىن كه مالك اين واقعّيت
نياز شد و مردم بدو نيازمند گشتند به مرحله  باز زد، در حّد خودش به درجه َمِلكى رسيده، و چون در حّدى از مردم ىب

  .اعال از اين حقيقت دست يافته است

نياز بودند و متام مردم حمتاج  حضرت او ىب انبيا كه در هدايت و رشد و كمال و به دست آوردن حيات اخرويّه از غري
ترين درجه اين واقعّيت قرار داشتند و در صف بعد از آنان عاملان ربّاىن هستند كه عباد به هدايت آنان حمتاج  آنان، در عاىل

  .نيازند و آنان از ارشاد شدن به وسيله مردم ىب

   القّدوس -59

  

  و وهم و باطن و انديشه تصّور حضرت رّب العزّه از هر وصفى كه حّس و خيال

  52: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اگر در توضيح قّدوس بگوييم منزّه از عيب و نقص است سخىن دور از ادب نسبت به آن جناب  . كند پاك و منزّه است
فهم و درك خود به او اى است كه اكثر عباد براساس  منظور از منزّه بودن حضرتش از هر وصف، اوصاف كماليّه. امي گفته

كنند پاك  دهند، كه به حقيقت، از اوصاف كماىل كه بندگان با عقل حمدود خود نسبت به آن جناب فرض مى نسبت مى
  .و منزّه است
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عبد بايد براى مّتصف شدنش به اين وصف، علم و ارادتش را به طور كامل پاك و منزّه كند و ظاهر و باطن خود را از 
  .يدها دور منا آلودگى

ا با انسان مشرتك است منزّه منايد، حمور دانش و بينش خود را امور  امي در فهم آ علمش را از خياالت و اوهام و آنچه 
شريفه كلّّيه اهلّيه و معلومات متعّلق به حقايق ازلّيه و ابديّه قرار دهد، اراده و نّيتش را از آنچه برگشت به شهوات و َمطعم 

اى جز حضرت حمبوب برايش  منايد پاك كند، اراده و امور جزئّيه و لذايذ حيواىن و ماّدى صرف مى و َملبس و مناظر عادى
مناند، غري شوق و عشق به لقاى دوست هوسى نداشته باشد، متام ابتهاج و فرح و لّذتش خالصه در رسيدِن به قرب حق  

اىي و مقصد آخرش ب شت عنرب سرشت را از اين كه هدف  اشد از نيّتش دور منايد، كه در ذات قلب و گردد و حّىت 
  .حقيقت دل و عمق باطن جز حضرت حمبوب چيزى مناند

   القوى -60

  

ايت  ايت در ىب گريى و استعانت از چيزى داراى قدرت است و قدرت حضرتش قدرت تاّمه و قدرت ىب او بدون كمك
  .است

عبادت، حتصيل علم، به دست آوردن فضايل و كماالت و خدمت عبد را بايد از اين مفهوم آن چنان نصيب باشد كه در 
  .به عباد حضرت حق در كمال قّوت و قدرت ديده شود

  53: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   القريب -61

  

  :حضرتش اجابت كننده دعا و درخواست بندگان است، چنانكه در قرآن جميد آمده

  »1« »دَّاِع ِإَذا َدَعانِ َفِإينِّ َقرِيٌب أُِجيُب َدْعَوَة ال

  .كنم يقيناً من نزديكم، دعاى دعا كننده را زماىن كه مرا خبواند اجابت مى
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ء  ء و مهراه كّل شى بني او و خملوقاتش حجاب راه و مسافت و مفارقت وجود ندارد، او ناظر به مهه چيز و عامل به كّل شى
است بدون راه و مسافت، تقّرب به حضرتش نه از جهت است، قريب به موجودات است بدون مماسّيت، و جداى از  آ

مكان و مسافت و طريق است، كه عبد اگر خبواهد از اين معنا حّظ و نصيب و قسمت داشته باشد بايد از جهت 
  .طاعت و ُحسن عبادت و اخالق حسنه به او تقّرب جويد

   القّيوم -62

  

هسىت قائم به وجود او هستند، براى اشيا وجود و دوام وجودى  آن جناب وجود مبارك و مقّدسى است كه متام موجودات
  .ء به جناب اوست جز به او متصّور نيست، كه قوام حضرت او به ذات خود و قوام كّل شى

ره گرفته و مظهر اين حقيقت شده است عبد در متام امورش به هر اندازه از غري حق ىب   .نياز شود، از مفهوم اين صفت 

______________________________  
  .186): 2(بقره  -)1(

  54: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   القابض -63

  

  :براى لغت قابض معاىن متعددى است

  :مالكّيت، چنانكه در قرآن جميد آمده است - 1

يعاً قـَْبَضُتُه يـَْوَم اْلِقَياَمةِ    »1« »َواْألَْرُض مجَِ

  .در قبضه قدرت اوستدر حاىل كه زمني در روز قيامت يكسره 
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  :خداوندش قبض روح كرد، و در قرآن جميد آمده: گويند ء، چنانكه درباره مّيت مى فنا كردن شى - 2

  »2« »ُمثَّ قـََبضناُه إلَينا قـَْبضاً َيسرياً * ُمثَّ َجَعْلَنا الشَّْمَس َعَلْيِه َدليًال 

اندك ]  با بلند شدن آفتاب[سپس آن را .* قرار دادمي ]ها ى انسان[آن سايه، راهنما ]  شناخنت[آن گاه خورشيد را براى 
  .گريمي اندك به سوى خود باز مى

انداخنت حجاب بر قلىب كه لياقت گريندگى فيوضات اهلّيه و معارف ملكوتّيه را از دست داده، تا جاىي كه آن قلب به  - 3
  .قلب ضيِّق َحرِج و قلب قاسيه و قلب مريض وصف شود

  الباسط -64

  

ده ارواح در اجساد، بسط دهنده رزق ماّدى به عباد، بسط دهنده روزى معنوى در قلوب و بسط دهنده معارف بسط دهن
  .ملكوتّيه و آالء و نعم معنويّه در دل عارفان و مشتاقان و واهلان است

______________________________  
  .67): 39(زمر  -)1(

  .46 -45): 25(فرقان  -)2(

  55: ، ص4 جاديه، جتفسري و شرح صحيفه س

  »1« »َوالّلهُ يـَْقِبُض َويـَْبُسُط َوإلَْيِه تـُْرَجُعونَ 

به سوى او بازگردانده ]  مهه مشا براى دريافت پاداش[دهد؛ و  گريد و وسعت مى تنگ مى] روزى را[و خداست كه 
  .شويد مى

است كه مشتاقان و عالقمندان  مفّصل دو مسأله بسط و قبض، در معارف اهلّيه و به خصوص در عرفان و فلسفه مطرح
  .توانند براى يافنت عمق اين دو حقيقت به كتب مربوطه مراجعه منايند مى
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عبد اگر از پرداخت وقت و نريو و حاالت و حقايق وجودى خويش، به راهزنان راه حق امساك كرد و سفره قلب و جان 
كرد و در امور دنياىي و آخرتى براى بندگان حضرت و سّر و باطن و روح و نفس خود را براى گرفنت معارف َحّقه باز  

  .حمبوب اجياد گشايش منود، از اسم قابض و باسط حّظ و نصيب برده است

  به بندگان نكىن لطف چون تو از يارى
 

  چگونه لطف خداوند را طمع دارى

  به بنده لطف كن و لطف حق طلب ورنه
 

  كارى اى منى جموى حاصل اگر دانه

 غريى تو را شود غمخوار طمع مدار كه
 

  اى از غري خويش غمخوارى اگر نكرده

 جبز خضوع و خشوع و شكستگى خنرند
 

  به خويش غرّه مشو از درست كردارى

  اند تو را قدرت و زبردسىت نداده
 

  كه زيردست دل آزرده را بيازارى

  

  )صغري(

   قاضى احلاجات -65

  

  .برآورنده نياز حمتاجان و قضا كننده حاجِت حاجتمندان استاو به حنو كامل و تاّم و جامع 

   عبد بايد در اين زمينه به طور كامل متخّلق به اخالق حق باشد، كه هر كس

______________________________  
  .245): 2(بقره  -)1(
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  .و آخرت را نصيب خود منوده است آراسته به چنني واقعّيىت گردد متام سعادت دنيا
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يد -66   ا

  

شرف ذات وقىت به ُحسن عمل . ذات مقّدسش شريف است، افعالش مجيل و زيباست، عطا و نوالش جزيل و بزرگ است
  .است» جمد«مقارن شود 

د تواند از ذات حمبوب كسب شرف و از حسن عمل معبود درس بگريد و شرف نفس را با حسن عمل مقارن كن عبد مى
  .تا مظهر صفت جميد گردد

   املوىل -67

  

  .حضرت او يارى كننده مؤمنان و سرپرست آنان در مهه امور است

  »1« »الّلُه َوِيلُّ الَِّذيَن آَمُنوا ُخيْرُِجُهم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَىل النُّورِ 

به سوى نوِر ] شرك، فسق وفجورى جهل، [ها  اند؛ آنان را از تاريكى خدا سرپرست و يار كساىن است كه اميان آورده
  .برد بريون مى] اميان، اخالق حسنه و تقوا[

اوست كه متوّىل نصرت مؤمنان بر كافران، و متوّىل ثواب و كرامت عاشقان و عارفان، و وّىل طفل صغري و شيخ كبري، و 
  .متوّىل اصالح ظاهر و باطن متام موجودات هسىت است

راى يافنت خري دنيا و آخرت، واليت تربيىت پيدا كند و سرپرسىت صحيح اهل بيت عبد بايد نسبت به نفس و قلب خود ب
  خود و بندگان حق را جهت آشناىي آنان با حضرت حمبوب و وظايف و مسئوليّتشان براى خدا به عهده بگريد تا از نور

______________________________  
  .257): 2(بقره  -)1(

  57: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ره ايت در ىب واليت ىب   .مند شود و خود و موجودّيت و هويّتش در واليت دوست فاىن گردد ايت حضرت رّب 
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   املّنان -68

  

كند و در اين دنيا به خاطر چيزى كسى را از  وجود مقّدسى كه به موجودات و به خصوص به بندگان، بسيار احسان مى
  .كند، و احسان و عطايش بغري حساب است هند يا خنواهند نعمتش را عطا مىاز او خبوا. منايد عطايش منع منى

عبد بايد به دنبال حمبوب و مواليش به احسان بسيار به بندگان حق، به خصوص ضعيفان و فقريان و نيازمندان و حمتاجان 
  .برخيزد و از اين طريق اخالق حضرت حق را از طريق حركات صحيح خود به كار گريد

  يطاحمل -69

  

آن وجود مقّدس به قدرت و علمش و به اراده و رمحتش، به ظاهر و باطن هسىت و جسم و جان موجودات و به حقيقت 
  .و ذات مهه اشيا و عناصر احاطه دارد و چيزى از حيطه نظر و عنايت و قدرت و لطف او خارج نيست

ديد مى عبد بايد در يك مرحله به متام مضرّات و خطرات و فحشا و منكراتى كه كند معرفت و  سعادت دارين او را 
ها و  ها و حقايق و فضايل و درسىت احاطه داشته باشد تا خود را مصون و حمفوظ بدارد، و در مرحله ديگر به واقعّيت

 هاى معنوى بيارايد و به حق و حقيقت آراسته گردد، معارف و فيوضات ربّانّيه احاطه به دست آورد تا وجودش را به زيباىي
  .و از وجود خود منبعى گران و ظرىف پر ارزش به وجود آورد

  58: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   املبني -70

  

مناياند و از اين طريق راه رسيدن به نقطه معرفت را  آن وجود مباركى كه حكمت و آثار قدرتش را در عرصه گاه هسىت مى
  .گذارد در اختيار بندگانش مى
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كند و حقايق را جهت رشد  صد و بيست و چهار هزار پيغمرب و به وسيله كتب آمساىن بيان مى وحى را به توسط
  .سازد بندگانش آشكار مى

هاى مثبت و علم و معرفت از وجود خود باشد تا از اين رهگذر مظهر  ها و برنامه عبد بايد ظهور دهنده حقايق و واقعّيت
  .وافر برداسالم مبني گردد و از حمبوب و معشوقش نصيب 

قيت -71
ُ
   امل

  

دهنده به قلوب و نفوس است، معرفت را براى قلب و  او طعام. او آفريننده انواع اطعمه و رساننده به اجسام و ابدان است
  .حسنات را براى نفس قرار داده است

مهان صفت علم و  معناى ُمقيت استيال و قدرت داشنت بر اشيا است كه بازگشت اين معىن به: اند در مرحله ديگر گفته
  :قدرت است، چنانكه در قرآن جميد آمده است

  »1« »ٍء ُمقيتاً  ُكلِّ َشىْ    وَكاَن الّلُه َعلى

  .و خدا مهواره نگهبان بر هر چيزى است

عبد اين قدرت را دارد كه براى گرسنگان ماّدى و معنوى سفره نان و علم و دانش بگسرتد و براى هواى نفس و غرايز و 
  .ود چريه و مسّلط شود تا درونش از نور اسم مقيت منّور گردداميال غلط خ

______________________________  
  .85): 4(نساء  -)1(
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  املصّور -72
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كسى را زند و وجود هر   وجود مقّدسش در ارحام و ظلمات ثالث به هر صورتى كه خبواهد بر نطفه موجود زنده نقش مى
  .دهد شكل و قيافه مى

شود، او به  هاست، وىل خود او به صورت و اعضا و به حدود و ابعاض وصف منى او مصوِّر متام تصاوير و نّقاش مهه نقش
  .گردد شود و به قدرت و عظمت و جالل و كربياىي توصيف مى آيات و آثارش شناخته مى

و تصوير صحيحى بر جريده عامل باشد و از افعال ضّد عقل و شرع  عبد بايد متام حركاتش و اعمال و افعالش نقش مثبت
يمى و َسُبعى و شيطاىن، به شّدت بپرهيزد   .و اخالق 

   الكرمي -73

  

وجود عزيزى كه چون انسان در بارگاه قدرت و مقامش قرار گريد چشم پوشى كند، چون وعده دهد به وعده خود به طور 
شش را به منتهى درجه اميد و آرزوى خواهنده برساند و براى او باكى نباشد كه چه حتم وفا منايد، چون عطا فرمايد خب
  .اندازه عطا كند و به كه عطا منايد

از اين كه نياز و حاجت به در خانه غري برند خشنود نباشد، حّق آن را كه به او پناه برد و نياز و التجا به پيشگاهش بربد 
  .ضايع ننمايد

ها را به اختيار و اراده اجنام دهد نه به تكّلف و جرب، كه جربى در آن حرمي مقّدس  ها و برنامه واقعّيت او متام اين حقايق و
  .نيست، و تكّلفى در آن پيشگاه مبارك راه ندارد

تواند جتّلى گاه كرم آن كرمي شود و بدانگونه كه حضرت حق با عبادش  عبد به اندازه امكان و قدرت خودش بدون شك مى
  .كند با خلق خدا معامله كند مى معامله

  60: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  الكبري -74
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وجود ىب نيازى كه كربياىي، يعىن كمال ذات وقف حرمي مقّدس اوست و كمالش از باب لطف و عنايت و رمحت و حمّبت 
  .سرايت به غري دارد

  . خودكمال عبد در عقل و ورع و علم است و سريان آن حقايق به غري

كبري به معناى عامل با تقوا و مرشد و معّلم مردم است كه صالحّيت دارد متام خلق خدا از انوار فضايل و معارف و علوم 
  :وى اقتباس كنند، به مهني جهت حضرت عيسى عليه السالم فرمود

َلُكوِت األعظِم عظيماً 
َ
  »1« .َمْن َعِلَم َوَعِمَل َوَعلََّم ُعدَّ ِىف امل

  .شود بياموزد و عمل كند و تعليم دهد، در ملكوت آمسان از او به عنوان بزرگ و عظيم ياد مىكسى كه 

   الكاىف -75

  

  .آن آقا و بزرگوارى كه هر كس به او توّكل كند او را كفايت منايد و نيازى براى رجوع به غري برايش نگذارد

  .عش كفايت كند، تا از نور اسم الكاىف دلش منّور گردداى را به اندازه قدرت و وس بر عبد است كه هر نيازمند خواهنده

   الكاشف -76

  

او برطرف كننده سوء و بدى از . او به هر كس كه به مشكل دچار شده و روى حاجت به درگاهش برد گشايش دهد
  .عبد، و اجابت كننده دعوت مضطر و گرفتار است

______________________________  
  .14/ 1: ؛ ارشاد القلوب، ديلمى82/ 1: جمموعة ورام -)1(

  61: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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اش نيز اينچنني باشد، از رمحت آوردن بر ديگران و اجابت دعوت مضطر و برطرف كردن هّم  او دوست دارد عبد و بنده
  .و غّم مهموم و مغموم روى نگرداند

  الوتر -77

  

احدى از موجودات عرصه گاه هسىت به حضرتش در هيچ واقعّيىت شباهت او در ذات و در صفات تنها و فرد است، و 
  .ندارد

عبد بايد از نظر علم و معرفت و تقوا و بصريت و كمال و فضيلت و عبادت و خدمت به خلق در ميان اقران و امثالش 
  .منونه گردد و تنها متفّرد شود ىب

  النور -78

  

اوست، او ظهور حمض است، اظهر از حضرت او نيست، منزّه از هر آن آشكار و ظاهرى كه ظهور هر چيزى به حضرت 
آرى، آن وجود مباركى كه كّل اشيا را از تاريكى عدم به ظهور وجود . نقص و عيىب است و پاك و برى از هر ظلمىت است

  .آورد سزاوار اين است كه نور خوانده شود

  .ن عارفان و خالق نور و نازل كننده نور و منّور نور استاو نور مساوات و ارض و نور قلب و دل عاشقان و روشناىي جا

او چنانكه در آيات قرآنش آمده، انبيا و كتب آمساىن را جهت اخراج عباد از ظلمت و سفر دادن به منطقه نور فرستاده 
و اخالق حسنه است، و چه نيكوست كه عبد با توّسل به وحى و نبّوت انبيا و آيات قرآن جميد به نور اميان و عمل صاحل 

  .منّور شود و به نوراىن شدن ديگران كمك منايد

   الوّهاب -79

  

  وجود مقّدسش به متام موجودات بدون غرض و عوض و توّقع ثنا و محد و
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  62: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .منهاى شهرت و ختّلص از مذّمت و به غري طلب كمال، كثري اإلعطا است

منظور و مقصودى براى خود نيست، بلكه ذات مباركش نسبت به متام هسىت، خبشنده فيض و او رادر عطايش هيچ 
خواهد نياِز نيازمندان را برطرف و ناقصان جهان را به كمال  عنايت كننده لطف و رمحت است، او از اين طريق مى

  .برساند

شت و ترس از عذاب در راه خدا مى هد و حّىت در زمينه گذشنت از جان در د عبدى كه موجوديت خود را بدون توّقع 
جبهه حق عليه باطل جز رضاى حمبوب را در نظر ندارد جواد و وّهاب است و در اين برنامه از مواليش رنگ گرفته 

  .است

  الناصر -80

  

 دهد و به اى كه بايد برسند به خوىب يارى مى آن ذات مباركى كه متام موجودات جهان هسىت را براى رسيدن به نقطه
رساند و درهاى فتح و پريوزى را به روى يارانش  ها در كمال لطف و حمّبت به انسان نصرت مى هنگام حوادث و گرفتارى

  .گشايد مى

انسان نسبت به ديگران بايد از چنني صفىت برخوردار باشد، به كمك حمتاجان و يارى ناتوانان و نصرت مظلومان با متام 
ترين اعمال و از  يچ كوششى دريغ و مضايقه نكند كه يارى دادن به مظلوم از پرارزشوجود برخيزد و در اين زمينه از ه

  :فرمايد على عليه السالم در خطاب به حسنني عليهما السالم مى. ترين عبادات است پرثواب

  »1« .ُكونا ِللظّاِمل َخْصماً َوِللَمْظُلوِم َعوناً 

  .دمشن ظامل و ياور مظلوم باشيد

   الواسع -81
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  مقّدسش به متام ظاهر و باطن هسىت سعه علم و قدرت و احسان و وجود

______________________________  
  .47نامه : ج البالغه -)1(

  63: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ايىت منى باشد، هر  رمحت و لطف و كرامت دارد، كه براى درياى علم و قدرت و ساير اوصاف مجالش ساحلى نيست و 
  .عه و عظمىت منتهى به اوست و در برابر واسعّيت آن جناب چيزى نيستس

عبد اگر در علم و عبادت و فهم و فكر و اخالقش بر اساس معارف اهلّيه وسعت دهد و از تنگى حقد و حسد و كرب و 
  .تنفاق و ساير رذايل بپرهيزد و متخّلق به اخالق حضرت رّب العزّه شده و به وصف واسع مّتصف گشته اس

او بايد آن چنان شود كه هواى نفس و شيطان و فساد و مفاسد بر او غلبه ننمايد، كه غلبه رذايل او را به خفقان روحى 
  .رساند و قلىب دچار كرده به عرصه فنا و نابودى و شقاوت و هالكت مى

  الودود -82

  

  .خواهد اوست آن پروردگار عزيزى كه براى مجيع خملوقات خري و خوىب مى

  .منايد كند و موجودات هسىت را در احسان و لطف خود غرق مى آن خالق مهرباىن كه در ابتدا نعمت عنايت مى اوست

خواهد براى ديگران هم خبواهد، و مرتبه باالتر اين كه نسبت به عباد حق  َودود از عباد كسى است كه آنچه براى خود مى
م و كينه نسبت به طرف، وى را از احسان و حمّبت درباره او به ايثار برخيزد و كمال اين ايثار در اين است كه خش

  .بازندارد

چنانكه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به هنگامى كه پيشاىن و دندانش در جنگ احد شكسته بود دست به دعا 
  :برداشت و براى دمشنانش از حضرت رب طلب هدايت كرد

  »1« .الّلُهمَّ اْهِد َقومى َفإنـَُّهْم ال يـَْعَلُمونَ 
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______________________________  
  .، فصل ىف غزواته192/ 1: ؛ املناقب، ابن شهر آشوب12، باب 21/ 20: حبار األنوار -)1(

  64: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .دانند قوم مرا هدايت منا، كه ايشان منى! خداوندا

مشّقىت كه براى حضرت فراهم آوردند، مانع خريخواهى آن حضرت هاى آنان و آن مهه رنج و  بد كردارى دمشن و جنايت
نه گاه هسىت بود و مهر و حمبّتش نسبت به مردم، درياى  در حّق آنان نشد، كه قلب و روح مطّهرش اوسع اشيا در 

  .منود ساحل و حبر بيكران مى ىب

  ياد ياران كه كنند از دل و جان يارى هم
 

  وارى همپا ز سر كرده روند از پى غمخ

  غم زدايند ز دهلاى هم از خوشخوىي
 

  ره گريند ز دانش به مددكارى هم

 كم كنند از خود و افزوىن ياران طلبند
 

  رنج راحت مشرند از پى دلدارى هم

ر تن آساىي يار  رنج بر جان خود از 
 

ر سبكبارى هم   حامل بار گران 

  مهه چون غنچه به تنهاىي و باهم چون گل
 

  تنگدل از خود و خندان به هوادارى هم

 خواب غفلت نگذارند كه غالب گردد
 

  مهه هم را بصرند و مهه بيدارى هم

 راحت جان و طبيبان دل يكدگرند
 

  يار تيمار هم و صّحت و بيمارى هم

  

  )فيض كاشاىن(

   اهلادى -83
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ها به عنايت او در مسري الزم  ها، كهكشان ها، سحاىب ستارهها،  آمسان. او هدايت كننده متام موجودات آفرينش است
. چيند جوجه به هدايت او پس از بريون آمدن از ختم دانه برمى. گريد طفل به هدايت او پستان مادر مى. شوند هدايت مى

يم در دل زمني هاى عظ مورچه و موريانه به هدايت او النه. كند زنبور به هدايت او آن خانه عجيب را در كندو بنا مى
  .آورد سازند و گياه به هدايت او از زير خاك سر برمى مى

  :كند، به طورى كه بگويند او خواّص عبادش را به معرفت ذاتش هدايت مى

  65: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .ذاِتِه ِبذاتِهِ   يا َمْن َدلَّ َعلى

  .اى كه خودت به سوى خودت رهنماىي

  :و عرضه بدارند

  »2« .ِبَك َعَرفْـُتَك َوأنَت َدلَلَتىن َعَلْيكَ 

  .تو را به خودت شناختم، و تو مرا بر خودت ره منودى

  .تا جاىي كه وجود مقّدس او را شاهد بر وجود متام اشيا و عناصر هسىت بدانند

  .بدانند منايد، تا وجود اشيا را شاهد بر وجود او و عوام عباد را به توّجه قلىب به خملوقات هدايت مى

  »3« » ٍء َخْلَقُه ُمثَّ َهدى ُكلَّ َشىْ    الَّذى أْعطى

  .به وى عطا كرده، سپس هدايت منود] آن گونه كه سزاوارش بود[او را 

انبيا و ائّمه عليهم السالم به طور كامل مظهر اسم هادى هستند، آنان از جانب حق نور هدايت تشريعى را جهت تأمني 
رسانند و پس از آن بزرگواران، اوليا و علما و صلحا و ناصحان و دانشمندان جتّلى گاه  حق مىخري دنيا و آخرت به عباد 

  .اند اسم هادى

   الوىف -84
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خلف وعده در هيچ . كند آنچه را به انبيا و عبادش وعده داد به آن وفا كرد و هر چه را در قرآن جميد وعده داد وفا مى
  :اى براى حضرتش متصّور نيست، كه زمينه

  »4« »إنَّ الّلَه ال ُخيِْلُف اْلميعادَ 

______________________________  
  .، پاورقى254: ؛ األماىل، شيخ مفيد19، حديث 13، باب 339/ 84: حبار األنوار -)1(

  .، دعاء السحر لعلى بن احلسني عليه السالم588: ؛ املصباح، كفعمى2، حديث 6، باب 82/ 95: حبار األنوار -)2(

  .50): 20(طه  -)3(

  .31): 13(رعد  -)4(

  66: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .كند ترديد خدا وعده خالىف منى ىب

در قرآن جميد در آيات متعددى به بندگانش سفارش به وفاى عهد كرده و آنان را در برابر تعّهداتشان موظَّف و مسؤول 
مواليش متابعت كند و اين اخالق اهلى را در مهه جا به كار بندد، كه مشرده، بر عبد الزم است در زمينه وفاى به عهد از 

  .وفاى به عهد از عالئم اميان و از خصوصيّات عاشقان حق و مردم مؤمن است

   الوكيل -85

  

  .آن ذات مباركى كه متام امور هسىت، موكول به اراده و قدرت و علم و عنايت و رمحت اوست

بر آن حضرت تكيه كند و موجوديت و هوّيت و زندگيش را به او واگذار منايد و كسى   عبد بايد در امور ظاهر و باطنش
  .كه وكيلش خدا است در مهه جا و در مهه چيز پريوز و فاتح است
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هاى مثبت اعم از ظاهرى و باطىن با كمال شور و نشاط قدم بردارد و بر ذات مقّدس حضرت رب  عبد بايد در متام برنامه
  .مقصود برسد توّكل كند تا به

عبد بايد چون مواليش وكيل و تكيه گاه مردم به خصوص ضعيفان و دردمندان و مستمندان باشد، تا از اين راه مردم به 
  .خري و سعادت برسند و او هم به جلب خشنودى حضرت حق و رضايت جناب حمبوب موّفق شود

   الوارث -86

  

گردد، چرا كه وجود باقى اوست و ديگران در مسري  مّالك به او برمى ها پس از فناى اوست آن وجود مقّدسى كه متام ُملك
  ء فنا هستند، او مرجع و مصري كّل شى

  67: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :است، اوست كه وقىت بگويد

   ِلَمِن اْلُمْلُك اْلَيومَ 

  .امروز فرمانرواىي ويژه كيست؟

  :پاسخ گوىي جز خودش نباشد

  »1« »اْلواِحِد اْلَقّهارِ لِّلِه 

  .ويژه خداى يكتاى قّهار است

  .آنان كه در امور براى خود مالكّيت و ُملكّيت قائلند از بيناىي و بصريت دورند

بينند و يقني دارند   آنان كه ارباب فهم و بصريتند در هر روز و در هر ساعت و در هر حلظه حقيقت ِلَمِن اْلُملكى را مى
  .مالك حقيقى اوست، حقيقت وراثت و مالكّيت ذاتى حق براى آنان چون آفتاب وسط روز استكه ازًال و ابداً 

  .باشد او وارث مردم مؤمن است و خري الوارثيىن، وقف حرمي مبارك حضرت او مى
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  :هعبد بايد وارث صفات معبود باشد، عبد بايد از انبيا، اخالق و علم و معرفت و عمل به ارث بربد، كه در روايات آمد

  »2« .اْلُعَلماءُ َورَثَُة اْألنِْبياءِ 

  .عاملان وارثان پيامربانند

  :و در زيارت وارث آمده كه

  »3« .حضرت سّيد الشهدا عليه السالم متام حسنات را از گذشتگان و به خصوص انبياى اولوالعزم به ارث برده است

______________________________  
  .16): 40(غافر  -)1(

  .33247، حديث 8، باب 78/ 27: ؛ وسائل الشيعة2، حديث 32/ 1: الكاىف -)2(

  .500: ؛ املصباح، كفعمى12054، حديث 45، باب 300/ 10: مستدرك الوسائل -)3(

  68: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  البَـرّ  -87

  

  .و احسان از اوست وجود حضرت او حمسن و نيكوكار است، او از فعل قبيح برى و مربّاست، كّل ِبرّ 

عبد چون به احسان و بّر به والدين و خوىب به مردم اقدام كند خود را جتّلى گاه آن صفت عاىل منوده و به تأمني خري دنيا 
  .و آخرت خود برخاسته است

   الباعث -88
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او باعث َمْن ِىف . منايد كند و براى جزا دادن در عرصه حمشر حاضر مى اوست كه متام خلق را در روز قيامت مبعوث مى
  .اْلُقبوِر وُحمَصِّل ما ِىف الصُّدوِر است، و كسى را در اين زمينه راه فرار از حكومت او نيست

  .او مبعوث كننده انبيا به رسالت براى هدايت مردم است

ها  كسى كه باعث جنات ديگرى از جهل و فساد گردد و حيات علمى و فكرى و اخالقى در مملكت وجود انسان
انگيزد و عباد را به سوى حضرت رّب العزّه خبواند و در حقيقت آنان را از نشأه ماّدى به نشأه معنوى و از حيات بر 

  .حيواىن به حيات طيّبه برساند، مظهر اسم باعث است

   التّواب -89

  

ه براى بندگان فراهم اوست كه اسباب توبه را از قبيل ارائه آيات و عرضه تنبيهات و توجه به آيات عذاب و حقايق حتذيريّ 
  .منايد آورد و راه بازگشت به حضرتش را براى عباد آسان مى مى

منايد و توبه عبد را با عنايت  منايد و وى را به راه توبه و انابه هدايت مى به فضل و رمحتش گناهكار را از گناه پشيمان مى
  .منايد خاّصش قبول مى

  69: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

عبد است كه به دنبال مواليش عذِر عذرخواه را بپذيرد، و معذرت دوستان و رفيقان و آشنايان را قبول منايد، تا ختّلقش بر 
ره و نصيبش را از اسم تّواب بنماياند   .را به اخالق حضرت حمبوب نشان دهد و 

   اجلليل -90

  

  .و ساير كماالت است وجود عزيزش موصوف به صفات جالل، چون ُملك و تقّدس و علم و قدرت

گوىي وصف كبري داللت بر كماالت ذات، و جليل نشانگر كمال صفات، و عظيم نشان دهنده كمال ذات و صفات 
  .باهم است
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جليل به معناى سّيد و عظيم و صاحب جالل و اكرام آمده است، و روشن است كه متام آقاىي و عظمت و جالل و كرم 
ا است از او و راجع به اوستآنچه سيادت و . از آن حضرت اوست   .آقاىي و عظمت و بزرگوارى و كمال و حسن و 

ايتش در هم  جليل و مجيل از عباد آن كسى است كه صفات باطنش نيكو و زيباست، كه مجال ظاهر را قدرى نيست و 
  .رخيتگى و فناست

  اجلواد -91

  

ايىت نيست و درياى خبشش و كرمش را وجود مباركش حمسن و منعم و كثرياالنعام و اإلحسان است، سخاوت ش را حّد و 
  .جواد و كرمي و به تعبري دعاهاى وارده از ائّمه طاهرين عليهم السالم أْجَود األجَودين است. باشد ساحل منى

عبد را بايد از اين صفت حّظ و نصيب باشد، كه خبل امرى مبغوض و منفور حضرت حق و پاكان عامل است و در شأن 
  .ّله نيست كه آلوده به اين صفت شيطاىن و رذيلت ظلماىن باشدخليفة ال

  70: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  اخلبري -92

  

اى  گذرد و ذرّه اوست آن ذات مقّدسى كه اخبار باطنه از حضرتش پوشيده نيست، در ُملك و در ملكوت چيزى منى
  .گردد مگر اين كه خربش نزد حضرت اوست اضطراب مّتصف منىشود و نفسى به اطمينان و  منايد و ساكن منى حركت منى

انّيه و خفاياى باطنّيه اضافه شود خربگى، و صاحب آن علم خبري  خبري به معناى عليم است، اما وقىت علم به امور 
  .است

اى قلبش آگاه عبد بايد خبري به هوّيت و موجودّيت و ماهّيت جهان وجود و هسىت خود باشد، به اين معنا كه بر خفاي
  .گذرد بوده و بداند كه در دنياى درونش چه مى
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گذرد منفور حضرت حمبوب  گذرد پسند موالست بر حفظ و تداوم و ثبوت آن بكوشد، و اگر آنچه مى اگر آنچه مى
 است در مقام زدودن و پاك كردن آن برآيد، كه قلب مهراه با غّش و خيانت و دغلى و حرص و كرب و حسد و ريا، پسند

  .حضرت موال نيست و جاهل به باطن از حرمي رمحت حضرت دوست دور است

  تو به آموخنت بلند شوى
 

  تا بداىنّ و ارمجند شوى

اد تو آمساىن شد  چون 
 

 صورتت سر بسر معاىن شد

  نه زمني راه بر تو داند بست
 

  نه فلك نيز بر تو يابد دست

  باىي چون شوى آن چنانكه مى
 

  آىي خويشنت منىچون تو با 

 نظرى كن در اين معاىن تو
 

 تا مگر خويش را بداىن تو

  

  )اى اوحدى مراغه(

   اخلالق -93

  

  گردد آيد و خلق مى آنچه به اراده و عنايت حضرت او از عدم به ديار هسىت مى

  71: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .باشد و تقدير اشيا به دست حضرتش مى نيازمند به تقدير و اندازه است و اوست كه اندازه

عبد بايد در متام امورش به پريوى از موالى مهربانش داراى اندازه و تقدير باشد تا درهاى سعادت و فتح و پريوزى به 
ره   .مند گردد رويش باز شود و از لطف حضرت حمبوب 

   خري الناصرين -94
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رتين يارى دهندگان است، خواهنده يارى و  رود و چه بسا كه بدون درخواست  نصرت از درگاهش حمروم و نااميد منىاو 
  .اش گر چه غرق در گناه و نسيان است عنايت فرمايد و دعا به يارى و نصرت بنده

بر عبد است كه از جناب حق درس گرفته و به يارى نيازمندان با نصرت و كمك اقدام كند، كه خوش كردن دل مؤمن 
  .تباعث جلب خشنودى خداس

يّان -95    الدَّ

  

  .اوست كه مزد و جزاى نيكوكاران و جرميه و عقاب بدكاران چه در دنيا و چه در آخرت به دست اوست

اى تقوا را رعايت كند و از آنچه باعث  قلب عبد بايد ماالمال از مفهوم اين حقيقت باشد تا در هر كارى و در هر برنامه
  .گاه جزاى متام اعمال انساىن است يا و آخرت دار مكافات و عرصهجرميه دنياىي و آخرتى است بپرهيزد كه دن

  الّشكور -96

  

دهد و عمل حمدود و معدود نيك را در آخرت ثواب و اجر  اوست آن وجود مقّدسى كه طاعت اندك را جزاى كثري مى
  .خبشد ناحمدود مى

  72: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ايت نيستبراى عمل انسان آخر هست، وىل جز    .ا و مزدش را از جانب حق 

  .شكر حق از عبد مهان احسان و جزا و ثواب و انعام حضرت اوست

تشّكر عبد از خوىب و احسان عباد كه گاهى به صورت ثنا و زماىن به شكل احسان است از خصال محيده و از اخالق 
از خملوق تشكر نكند از خالق تشكر نكرده  هر كس«: اند اهلى است و آن چنان از امهّيت برخوردار است كه فرموده
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عبد بايد با متام وجود از احسان حق نسبت به خودش شكر كند و شكر او به اين است كه متام  »1« »!است
اند خرج كند، كه خرج نعمت در راه غري او عني كفران و  هاى خداوند را در مهان راهى كه به او دستور داده نعمت

  .ناسپاسى است

   يمالعظ -97

  

عظمتش در ذات و . اوست كه مّتصف به وصف عظمت و بزرگى است و غري او حقري و كوچك و فقري و ناچيز است
اش بر اشيا و احاطه قدرتش بر متام هسىت آن چنان آشكار است كه جاى حبث و گفتگو و  صفات و افعال و غلبه

  .استدالل و برهان نيست

تواند   سته شدن از رذايل و متَّصف شدن به حسنات اخالقّيه و اعمال صاحله مىعبد با آراسته شدن به عقايد حّقه و پريا
  .كسب عظمت و سيادت و جمد و بزرگى كند

   اللطيف -98

  

وجود مقّدسش آگاه به دقايق مصاحل، خالق و آفريننده موجودات غري قابل رؤيت و نيكى كننده به عباد و نعمت خبش به 
  موجودات و لطيف در تدابري امور

______________________________  
، 31، باب 24/ 2: ؛ عيون أخبار الرضا عليه السالم21638، حديث 8، باب 313/ 16: وسائل الشيعة -)1(

  .2حديث 
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  .جهان هسىت است
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حق و هدايت آنان به سعادت  چون عبد رفق و نرمى به عباد پيشه كرد و در دعوت مردم به صراط مستقيم و شناخت
ابدى مهر و حمّبت به خرج داد و از عنف و زور و جرب نسبت به هر كسى در هر امرى پرهيز داشت و خود نيز حق را 

  .در چهره اميان و اخالق به خوىب قبول كرد، مظهر اسم لطيف شده است

  .ها خارج است توضيح لطف به اين آساىن ميّسر نيست، كه شرح مفهوم آن از گنجايش كتاب

   الشاىف -99

  

حضرتش با علل و اسباب و وسايل الزم، شفاخبش بيماران، و با عنايت و لطف جنات دهنده جسم از امراض، و با نبّوت 
  .و امامت و قرآن جميد شفادهنده آالم و امراض عقلى و روحى و قلىب است

  »1« »ُمْؤِمِننيَ َونـُنَـزُِّل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاءٌ َوَرْمحَةٌ ِللْ 

  .كنيم و ما از قرآن آنچه را براى مؤمنان مايه درمان ورمحت است، نازل مى

چون عبد با علم طب به معاجله دردمندان برخيزد، يا با معارف و علوم اهلى امراض روحّيه و قلبّيه را به عالج برساند، جتّلى  
  .استگاه اسم شاىف شده و از اخالق حمبوب و معبودش رنگ گرفته 

   معرفت امساى اهلى

در پايان توضيح حمدود و خمتصر اين امسا اين نكته را ناگفته نگذارم كه در كتب مهّم حديث از قول حضرت صادق عليه 
  :السالم آمده است

______________________________  
  .82): 17(اسراء  -)1(
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  »1« .اْألْمساءُ احلُْْسَىن الَّىت ال يـَْقَبُل الّلهُ ِمَن اْلِعباِد َعَمًال إّال ِمبَْعرَِفِتناَحنُْن َوالّلِه 
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  .شود به خدا قسم، ما امساى حسناى اوييم كه عملى از بندگان جز از طريق معرفت به ما قبول منى

امسا در وجود ماست كه شناخت ما به اين روايت اشاره به اين حقيقت است كه شعاع نريومند و پرقدرتى از مفاهيم آن 
  .كند شناخت حضرت او كمك مى

اىي از معرفت امساى اهلى و احصاى آن، اين است كه به اين امسا و صفات اميان داشته باشد پس از آن  غرض و مقصد 
ا را منعكس سازد، در اين صورت هم دعايش مستجاب مى م اهل شود و ه بكوشد در وجود خود پرتوى از مفاهيم آ

  .گردد شت مى

باشد؛ زيرا كماالت او نامتناهى  اين نكته را نيز بايد توجه كرد كه شكى نيست صفات حضرت حق قابل احصا و مشاره منى
شود، از  وىل چنانكه از احاديث استفاده مى. توان انتخاب كرد است و براى هر كماىل از كماالت او اسم و صفىت مى

در اين  »2« .اشاره به مهني گروه ممتازتر است  باشد و شايد امساى ُحسىن مهّيت بيشرتى مىميان صفات او بعضى داراى ا
  :گردمي جا به توضيح نكات پرارزش مجالت آخر دعاى چهارم كه هفت نكته بود بر مى

______________________________  
، حديث 35، باب 230/ 5: ائل؛ مستدرك الوس4، حديث 144/ 1: ؛ الكاىف103/ 2: تفسري نور الثقلني -)1(

5760.  

به بعد، هر امسى از  106/ 1: به بعد و فيض كاشاىن در كتاب علم اليقني 195: شيخ صدوق در كتاب التوحيد -)2(
من از حضرت رّب العزّه . اند ها جلد كتاب دانسته نود و نه اسم را توضيح خمتصرى داده و شرح آن را نيازمند به ده

اسم را در كتاىب جداگانه رفيق راهم كند، و اميد به لطف و عنايت و رمحت و كرم  99ق شرح مفّصل اين ام تا توفي خواسته
  .صورت گريد» صحيفه سجاديه«او دارم كه اين برنامه پس از امتام شرح 

  75: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

و   ود، با ذكر حديث بسيار مهم امساى حسىندر نكته اّول مسأله رغبت به حق و شوق به جناب رّب األرباب مطرح ب
توضيح هر اسم، اين حقيقت را بايد بازگو كنم كه بدون معرفت به اين امسا و شناخت مفاهيم ملكوتى اين صفات، حتّقق 

هر كس طالب رغبت و شوق و عشق به حمبوب هسىت و معشوق . شوق و رغبت به حضرت او در قلب ميّسر نيست
ء و خالق و رازق آفرينش است، بايد به درك مفهوم  و رّب ارباب و مالك وجود و حميط به كّل شى عّشاق و موالى مواىل
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اين امسا نايل گردد و به تدريج مفاهيم اين صفات را در خود حتّقق دهد، تا عشق و رغبت انسان را فناى حمبوب كند و به 
  .بقاى او بقا پيدا منايد

  76: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   ترس از عظمت حق - 2

به عرصه گاه معرفت راه پيدا كند و پس از   عبد چون از طريق آيات قرآن جميد و دعاها و روايات و مفاهيم امساى حسىن
كند، در آن  آن به تقوا و عمل صاحل آراسته شود، عظمت و مهابت حق به عنايت و لطف خود او در قلب جتّلى مى

بيند و خويش را با فقر و مسكنت و ذّلت و حقارت در  ذليل و حقري و فقري و خاضع مىصورت غري او را هيچ و پوچ و 
منايد و قلبش را از شّدت حقارِت هسىت و عظمِت هسىت خبش پر از خوف  ايت مشاهده مى ايت در ىب برابر عظمىت ىب

مهسنگ رغبت و حمّبت است و خوىف كه مهكّفه عشق و ترسى كه . منايد از مهابت و بزرگى حضرت حمبوب احساس مى
حمصولش عبادت و اطاعت عاشقانه، سريحركت به سوى او، اميد به وصال و لقاى آن جناب و به دست آوردن 

  .خشنودى و رضايت آن حضرت است

بندد  چون اينچنني خوف در قلب حتّقق پيدا كند، ترس از خملوق، هر كه باشد و هر چه باشد، از حرم قلب رخت بر مى
  .برد را از هر نوع اسارت آزاد ساخته در تصّرف مالك حقيقى و معبود حق مىو آدمى 

اين گونه خوف و ترس و رهبت از عظمت و مقام . خوف از عذاب و ترس از تقصري در عبادت نتيجه مهني خوف است
قدرت و قّوت حق، مهار كننده هوا و هوس و مقهور كننده شياطني ظاهرى و باطىن به دست تقوا و عبادت و اخالق و 

  .روحى انسان است

  »1« » َفِإنَّ اْجلَنََّة ِهَي اْلَمْأَوى*  َوَأمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم رَبِِّه َونـََهى النـَّْفَس َعِن اْهلََوى

ترديد جايگاهش  پس ىب* و اما كسى كه از مقام و منزلت پروردگارش ترسيده و نفس را از هوا و هوس بازداشته است؛
  .شت است

______________________________  
  .41 -40): 79(نازعات  -)1(
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  زهد در دنيا - 3

كند، آنچه  دنيا يعىن حمّلى كه بقاىي براى آن نيست، چند روزى انسان در آن مهمان است و سپس به عامل آخرت كوچ مى
  .برود و آماده حساب آن در پيشگاه حضرت حق گردد را بنا كرده يا به دست آورده بايد بگذارد و

دنيا به تعبري قرآن و روايات حمّل مسؤولّيت، جاى رشد، مركز به دست آوردن معرفت و جايگاه عبادت و طاعت و 
  .خدمت به خلق است، نه جاى ماندن و استقرار و مجع ثروت و به دست آوردن قدرت براى زور و زورگوىي

  .ها استفاده كرد، و از مجع ثروت و ستم و ظلم و غفلت پرهيز داشت نياز از مواهب و نعمت بايد در دنيا به قدر

رغبىت به معصيت و ناپاكى و امور آلوده و حرام و پرهيز از حرص و خبل و ساير رذايل اخالقى  زهد در دنيا به معناى ىب
زهد، يعىن . شرت نداشنت با خلق خدا نيستزهد به معناى خنوردن و نپوشيدن و نداشنت و ازدواج نكردن و معا. است

  .دورى از حرام و از دست ندادن حالل و واجبات اهلّيه است

دنيادارى بر خالف قواعد وحى به قيمت قطع رابطه با حق و دور شدن از فرهنگ انبيا و ائّمه عليهم السالم و از دست 
رغبىت  بورزد و با متام وجود به چنني قيافه موحشى ىبعبد بايد به چنني چهره خطرناكى از دنيا، زهد . دادن آخرت است

  .نشان دهد

دنياىي كه انسان را از حقيقت و حق و رشد و كمال و درسىت و فضيلت و اولياى اهلى دور كند بايد از نظر انداخت و 
  .دست ارادت از دامن آن برچيد

م صاحل به جنگ و دعوا و اختالف و تفرقه بيندازد بايد دنياىي كه انسان را با مهكيشان و مهنوعان و برادران و اقوام و مرد
  .رغبىت نشان داد و برابر او به زهد نشست از دست انداخت و نسبت به آن كمال ىب

  78: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   زودگذر بودن دنيا در قرآن

بود به دّقت بنگريد و به مفاهيم ملكوتى آيات رغبت  اگر به آيات زير كه نشان دهنده چهره دنياىي است كه بايد به آن ىب
با چشم دل نظر بيندازيد، نور زهد در باطن مشا جلوه خواهد كرد و از آن پس آن چنان با دنيا روبرو خواهيد شد كه 

  :موالى حمبوب مشا از مشا خواسته است
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نـَْيا َكَماٍء أَنزَْلَناُه ِمَن السَّماءِ  َا َمَثُل اْحلََياِة الدُّ ِإَذا َأَخَذِت اْألَْرُض   َفاْختَـَلَط ِبِه نـََباُت اْألَْرِض ِممَّا يَْأُكُل النَّاُس َواْألَنـَْعاُم َحىتَّ  ِإمنَّ
 تـَْغَن ِباْألَْمِس َكذِلَك نـَُفصُِّل اَها َحِصيداً َكَأن ملَْ ُزْخرُفـََها َوازَّيـََّنْت َوَظنَّ أَْهُلَها أَنـَُّهْم َقاِدُروَن َعَليـَْها أََتاَها أَْمرُنَا لَْيًال َأْو نـََهاراً َفَجَعْلنَ 

  »1« »ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ   َداِر السََّالِم َويـَْهِدي َمن َيَشاءُ ِإَىل   َواللَُّه َيْدُعوا ِإَىل * اْألَيَاِت ِلَقْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ 

هاى  ، پس گياهان و روييدىنمانند آىب است كه از آمسان نازل كردمي]  در زود گذر بودن[در حقيقت، داستان زندگى دنيا 
تا آن گاه كه زمني ]  و رشد و منو يافت[خورند، با آن آب در آميخت  زمني از آنچه مردم و چهارپايان از آن مى

ايت زيباىي و[ بر خود گرفت، و اهل آن گمان  ]  هاى رنگارنگ هم چون عروس از آن مهه روييدىن[زينتش را ] سرسبزى و 
رههر نو [كردند كه قدرت  به [فرمان ما در شىب يا روزى ]  كه ناگهان[دارند، ]  چهره زيبا و آراسته[از آن ] بردارى را ع 

به زمني رسيد، پس مهه گياهان را به صورت گياهان خشك ]  زا يا توفاىن بنيان كن اى آتش صورت سرماىي سخت يا صاعقه
   را براى گروهى كه] ى قدرت خود[ها  گونه نشانه اين. هوجود نداشت]  چنني زراعىت[درو شده درآوردمي كه گوىي ديروز 

______________________________  
  .25 -24): 10(يونس  -)1(

  79: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شِت عنرب سرشت است[به سراى سالمت و امنيت ] مردم را[و خدا .* كنيم انديشند، بيان مى مى كند  دعوت مى]  كه 
  .منايد را خبواهد به راهى راست هدايت مىو هر كه 

آنچه در آيه شريفه آمده، ترسيم روشن و گوياىي از زندگى زودگذر و فريبنده و پر زرق و برق دنياى مادى است كه نه 
  .باشد مقام و ثروتش قابل دوام است و نه جاى امنّيت و سالمت به معناى واقعى مى

  :فرمايد نقطه مقابل اين گونه زندگى كرده مى در آيه بعد با يك مجله كوتاه اشاره به

هاى غارتگران دنياى  كند، در آجنا كه نه از اين كشمكش خداوند به دارالّسالم، خانه صلح و سالمت و امنّيت دعوت مى
  .خرب و نه جنگ و خونريزى و استعمار و استثمار هاى امحقانه ثروت اندوزان از خدا ىب مادى خربى است و نه از مزامحت

هرگاه زندگى در اين دنيا بر اساس فرهنگ حق بنا شود، و حمصوىل از عبادت رب و خدمت به خلق باشد، تبديل به 
  .آيد دارالّسالم شده، از صورت آن مزرعه بال ديده طوفان زده در مى
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شود،  امان منتهى مى خدا هر كس را شايسته و اليق ببيند به سوى راه مستقيم، مهان راهى كه به دارالّسالم و مركز امن و
  .كند دعوت مى

    َهِشيماً َتْذُروُه الرِّيَاُح وََكاَن اللَُّه َعَلىَواْضِرْب َهلُم َمَثَل احلََْياِة الدُّنـَْيا َكَماٍء أَنزَْلَناُه ِمَن السَّماِء َفاْختَـَلَط ِبِه نـََباُت اْألَْرِض َفَأْصَبحَ 
نـَْيا َواْلَباِقَياُت الصَّاحلَِاُت َخيـٌْر ِعنَد َربَِّك ثَواباً َوَخيـٌْر أََمًال اْلَماُل َواْلبَـ * ٍء ُمْقَتِدراً  ُكلِّ َشيْ    »1« »ُنوَن زِيَنُة احلََْياِة الدُّ

  ] در سرعت زوال و ناپايدارى[و زندگى دنيا را براى آنان وصف كن كه 

______________________________  
  .46 -45): 18(كهف   -)1(

  80: ، ص4 ديه، جتفسري و شرح صحيفه سجا

و [برويد، ]  به طور انبوه و در هم پيچيده[مانند آىب است كه آن را از آمسان نازل كنيم، پس گياه زمني به وسيله آن 
خشك و ريز ريز شود كه بادها آن را به هر سو ]  در مدتى كوتاه[آن گاه ] انگيزى پديد آورد طراوت و سرسبزى شگفت

مال و فرزندان، آرايش و زيور زندگى دنيا هستند، وىل اعمال شايسته پايدار .* ارى تواناستپراكنده كنند؛ و خدا بر هر ك
ا نيكوتر است رت و از حلاظ اميد داشنت به آ   .نزد پروردگارت از جهت پاداش 

ا زندگى دنيا را به قطره   .كنيم تشبيه كن هاى آب باران كه از آمسان نازل مى براى آ

فته است با ريزش آن جان  اى كه در زمني هاى آماده ريزد، دانه ش بر كوه و صحرا مىهاى حيات خب اين قطره هاى مستعد 
  .كند گريد و حركت تكاملى خود را آغاز مى مى

دهد، سراجنام جوانه نورس  شود و به جوانه گياه اجازه عبور مى پوست سخت و پرمقاومت دانه در برابر نرمش باران نرم مى
كند و اين جوانه نورس با نريو   وزد، مواد غذاىي زمني كمك مى درخشد، نسيم مى آورد، آفتاب مى ر مىاز دل خاك سر ب

دهد، آن چنان كه بعد از مّدت كوتاهى گياهان زمني سر بر  گرفنت از مهه اين عوامل حيات، به رشد و منّو خود ادامه مى
  .روند گذارند و در هم فرو مى سر هم مى

ها يكى پس از ديگرى زينت خبش  ها و ميوه ها و گل شود، شكوفه پارچه جنبش و حيات مى صفحه كوه و صحرا يك
انگيز ديرى  اند، وىل اين صحنه دل كشند، به وجد و رقص درآمده خندند، فرياد شادى مى شوند، گوىي مهه مى ها مى شاخه
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ا مى پايد، بادهاى خزان شروع مى منى ا كم مى ، هوا به سردى مىپاشد شود و گرد و غبار مرگ بر سر آ شود و  گرايد، آ
  .شود فروغ تبديل مى هاى پژمرده و ىب ها و برگ گذرد كه آن گياه خّرم و سبز و خندان به شاخه چيزى منى

ار آن چنان شاخه آن برگ    ها را چسبيده بودند كه قدرت هيچ هاىي كه در فصل 
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ا را جدا كند، آن قدر سست و ىب طوفاىن منى ا را جدا كرده و با خود به  جان مى توانست آ شوند كه هر باد و نسيمى آ
  .آرى، خداوند بر هر چيزى توانا بوده و هست. برد هر سو مى

كند و  آيه بعد موقعّيت مال و ثروت و نريوى انساىن را كه دو ركن اصلى حيات دنياست در اين ميان مشّخص مى
  :گويد مى

شوند،  هاى اين درخت آشكار مى باشند كه بر شاخه هاىي مى ها و گل اموال و فرزندان، زينت حيات دنيا هستند، شكوفه
  .اعتبارند رنگ جاودانگى نگريند بسيار ىب» الّله«دوامند و اگر از طريق قرار گرفنت در مسري  زود گذرند، كم

اموال كه عبارت از باغ و زمني زراعىت و چشمه آب بود چگونه در چند حلظه به هر حال مهان گونه كه ديدمي پابرجاترين 
پذير است گاهى به صورت دمشناىن در  نابود شد، در مورد فرزندان نيز گذشته از آن كه حيات و سالمتشان مهيشه آسيب

  .آيند كه به جاى كمك بودن، مزاحم سرسخىت خواهند شد مى

رت و اميدخبش ، يعىن ارزشباقيات صاحلات: كند سپس اضافه مى   .تر است هاى پايدار و شايسته، نزد پروردگارت ثوابش 

رسد و نيز متام عبادات و تقوا  اين باقيات صاحلات عبارت است از هر فكر و انديشه صحيح كه آثار و بركاتش به مهه مى
  .و خدمت به خلق و هر آنچه كه براى دنيا و آخرت انسان سود دارد

چنني دنياى پرزرق و برق و پر فريب كه بسيار زودگذر و حاصلى براى انسان جز انواع گناهان و معاصى ندارد بنابراين به 
  .رغبت بود و چيزى جز زهد نثارش نكرد بايد با متام وجود ىب
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   استعداد براى جهان آخرت - 4
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كه سخن از اميان و عمل صاحل و اخالق حسنه و خدمت به نوع و جهاد ىف   اگر به آيات قرآن جميد دّقت كنيد، آن جا
سبيل الّله و انفاق و صدقه و ساير شؤون اهلى و انساىن به ميان آمده، در حقيقت سخن از بروز دادن استعداد براى سفر 

  .است گريى از دنيا جهت سعادت در آن جهان و به دست آوردن رضوان حق به ميان آمده آخرت و توشه

  .باشد آبادى جهان آخرت در پرتو حيات طيّبه در اين جهان است، و حيات طيّبه حمصول اميان و عمل صاحل مى

شت عنرب سرشت و جوار رمحت حضرت رّب و قرب جناب الّله، در سايه تقوا و  آمادگى براى قرار گرفنت در نعيم ابد و 
  .ر استعبادت و خدمت به خلق و رعايت حالل و حرام خدا ميسّ 

   آمادگى براى مرگ در روايات

  :كنم در معارف اسالمى باىب حتت عنوان آمادگى براى موت آمده كه به چند روايت بسيار مهم از آن فصل اكتفا مى

وِمنني عليه السالم
ُ
حارِم، َواْالشِتماُل : َما اْالستعداُد لِلَموِت؟ قال: قيَل ِألمريامل

َ
َعَلى اْلَمكارِِم، مثَّ ال أداءُ الَفراِئِض، اْجِتناُب امل

  »1« .َوَقَع اْلَموُت َعَليهِ  يُباىل أَوَقَع َعَلى اْلَمْوِت أْم َوَقَع اْلَمْوُت َعَليِه، َوالّلِه ما يُباِىل اْبُن أىب طاِلٍب أَوَقَع َعَلى اْلَمْوِت أمْ 

اداى واجبات، ترك : مرگ چيست؟ فرمود راه استعداد يافنت براى. به حمضر مقّدس امرياملؤمنني عليه السالم عرضه داشتند
   حمّرمات، دارا بودن مكارم

______________________________  
  .1534، حديث 17، باب 100/ 2: ؛ مستدرك الوسائل1، حديث 76، باب 263/ 68: حبار األنوار -)1(
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به . تشكيل دهد، باكى نيست كه در كام مرگ افتد يا مرگ وى را بگريدچون اين سه حقيقت پرونده آدمى را . اخالقى
  .پسر ابوطالب را از مرگ نگراىن نيست كه در دهان مرگ قرار گريد يا مرگ وى را دريابد! خدا قسم

  :على عليه السالم در خطبه وسيله فرمود

كاهد، هر  است، شب و روز از عمر مى رود عاقبتش زير زمني غائىب نزديكرت از مرگ نيست، آن كه بر پشت زمني مى
آن كس كه قدرشناس . اى است، و تو غذاى مرگى اى را خورنده صاحب حياتى را در اين جهان غذاىي است و هر دانه

روزگار و ايّام و شبانه روز و ساعات و حلظات عمر گرامنايه باشد از آماده شدن براى مرگ و به آغوش گرفنت مهاى 
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ثرومتند را با ثروتش از چنگ مرگ گريزى نيست و فقر فقري مانع از انتقال او به عامل آخرت . نكندسعادت ابديّه غفلت 
  »1« .باشد منى

  »2« .حاِسُبوا أنـُْفَسُكْم قـَْبَل أْن ُحتاَسُبوا، َوزِنُوا أعماَلُكْم ِمبيزاِن احلَْياِء قـَْبَل أْن ُتوزنُوا: قاَل بـَْعُض األِئمَّةِ 

قبل از آن كه در درگاه عدل اهلى به حسابتان برسند به حساب خود برسيد و  : هدايت، نقل شدهاز بعضى از ائّمه 
  .كارهاى خود را به ترازوى حياى از حق بسنجيد، پيش از آن كه به ميزان دقيق قيامت بسنجند

  :فرمايد سلمان فارسى مى

  .سه چيز مرا به خنده آورده و سه برنامه مرا گريانده است

فراق عزيزاىن چون حمّمد صلى اهللا عليه و آله و حزب او، ترس از اوضاع قيامت و : كه مرا به گريه نشانده  اى سه مسأله
  .ايستادن در دادگاه اهلى است

______________________________  
  .2، حديث 76، باب 263/ 68: ؛ حبار األنوار8، حديث 321: األماىل، شيخ صدوق -)1(

  .38، باب 85: ؛ مصباح الشريعة76، باب 265/ 68: حبار األنوار -)2(
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دنباله رو دنياست كه مرگ به دنبال اوست، غافلى كه از وى غفلت ندارند، و آن  : اى كه مرا به خنده آورده و سه برنامه
  »1« .باشد مىداند خدا از او راضى است يا بر وى غضبناك  كه دهانش پر از خنده است و منى

ْثىن ِمبا أنـَْتِفُع ِبِه، فـََقالَ : قـُْلُت ألىب َجْعَفٍر عليه السالم: َعْن أىب ُعَبيَدَة قالَ  أكِثر ِذْكَر اْلَمْوِت ! يا أباُعبَـْيَدةَ : ُجِعْلُت ِفداَك، َحدِّ
ْوِت إْنساٌن إّالَزَهَد ِىف الدُّنْيا

َ
  »2« .َفما أكثـََر ذِْكَر امل

ره: ر عليه السالم عرضه داشتابوعبيده به حضرت باق : حضرت فرمود. مند شوم فدايت شوم، سخىن برامي بگو كه از آن 
مجع ثروت و خورد و خوراك و شهوات و غرايز و (زياد ياد مرگ كن، كه هر انساىن زياد به ياد مرگ باشد نسبت به دنيا 

  .شود ميل مى ىب) قدرت وسطوت
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ُهْم َلُه اْسِتْعداداً : و آلهُسِئَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه    »3« .أىُّ اْلُمؤِمنَني أْكَيُس؟ قاَل أكثـَُرُهْم ِذْكراً ِلْلَمْوِت َوأَشدُّ

  :ترين مؤمنان كيست؟ حضرت فرمود زيرك: از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله پرسيدند

  .ترى پيدا منايد العاده آن كه بيشرت ياد موت كند و آمادگى فوق

  .آمده است »ج البالغه« در

  »4« .َمْن أْكثـََر ِمْن ذِْكِر اْلَمْوِت َرِضَى ِمَن الدُّنْيا بِالَيسري

  .آن كه زياد ياد مرگ است، به كم دنيا خشنود است

  شود رتين مرگى كه عبد با آن روبرو مى: به حضرت سّجاد عليه السالم عرضه داشتند

______________________________  
  .230: ؛ االختصاص24، حديث 33، باب 453/ 75 :حبار األنوار -)1(

  .12، حديث 76، باب 266/ 68: حبار األنوار -)2(

  .211، ذيل حديث 14، باب 78: ؛ الّزهد13، ذيل حديث 76، باب 267/ 68: حبار األنوار -)3(

  .16، حديث 76، باب 267/ 68: ، حبار األنوار349حكمت : ج البالغه -)4(

  85: ، ص4 سجاديه، جتفسري و شرح صحيفه 

  :كدام است؟ فرمود

  يعىن چه؟: گفتند. ها و قصورش آسوده گشته باشد آن است كه از بناها و خانه

منظورم توبه از گناه و استقرار بر خريات است، كه با داشنت توبه مقبول و پرونده پر از نيكى، ورود انسان بر خدا : فرمود
  :صادق عليه السالم فرمود امام »1« .ورود حمبوبانه و كرميانه است
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ات چه به دست آوردى و بدان كه مرگت حتمى است و  چون به رختخوابت رفىت، بنگر كه چه خوردى و روز گذشته
  »2« .بازگشت تو به حق، غريقابل ترديد است

  بيا كه قصر امل سخت سست بنياد است
 

  بيار باده كه بنياد عمر بر باد است

 كبود  غالم ّمهت آمن كه زير چرخ
 

  ز هر چه رنگ تعّلق پذيرد آزاد است

  چه گوميت كه به ميخانه دوش مست و خراب
 

  ها داد است سروش عامل غيبم چه مژده

  كه اى بلند نظر شاهباز سدره نشني
 

  نشيمن تو نه اين كنج حمنت آباد است

 زنند صفري تو را ز كنگره عرش مى
 

  ندامنت كه در اين دامگه چه افتاد است

 نصيحىت كنمت ياد گري و در عمل آر
 

  كه اين حديث ز پري طريقتم ياد است

______________________________  
  .300، حديث 122: ؛ الدعوات، راوندى17، حديث 76، باب 268/ 68: حبار األنوار -)1(

  .302، حديث 123: ؛ الدعوات، راوندى17، حديث 76، باب 267/ 68: حبار األنوار -)2(
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 غم جهان خمور و پند من مرب از ياد
 

  كه اين لطيفه عشقم ز رهروى ياد است

  رضا به داده بده وز جبني گره بگشاى
 

  كه بر من و تو دِر اختيار نگشاد است



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

اد  جمو درسىت عهد از جهان سست 
 

  كه اين عجوزه عروس هزار داماد است

  نشان عهد و وفا نيست در تبّسم گل
 

  بنال بلبل بيدل كه جاى فرياد است

 حافظ برى اى سست نظم بر حسد چه مى
 

  قبول خاطر و لطف سخن خداداد است

  

  )حافظ شريازى(

در پايان آن كس كه با توّجه به آيات قرآن و گفتار انبيا و امامان، براى مرگ استعداد پيدا كند به سه حقيقت ديگرى كه 
شت اهلى  دعاى چهارم اشاره شده يعىن آساىن مرگ و به سالمت بريون آمدن از آزمايش ها و جنات از عذاب و ورود به 

  .خواهد رسيد

   هاى صحابه و تابعان حقيقى ويژگى

در هر صورت صحاىب و تابعى بودن كار آساىن نيست، صحاىب و تابعى و پريو واقعى كسى است كه در حّد قبول 
ضرت حق از اميان و عمل صاحل و اخالق حسنه برخوردار باشد و در پيشگاه حق چه در دنيا و چه در آخرت، ح

مصداق ظلم، فسق، فجور، خيانت، تعّرب بعد از هجرت، مارق، ناكث، قاسط، منافق، توبه شكن به حساب نيايد، كه 
  صحاىب و تابعى مانند ديگران از اين امور مصونّيت نداشتند و
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تنها آنان كه راه پرعظمت صراط مستقيم و تقوا را تا هنگام مرگ ادامه دادند از هجوم آن خطرات مصون ماندند و 
رضايت حق را براى خود نگاه داشتند و به عامل آخرت بردند، وىل گروهى كه بيعت شكستند و از عنوان صحاىب و تابعى 

  .آمدند به حكم آيات قرآن به عذاب اهلى دچار شدندو پريو به در 

اند كه الزم است در پايان اين جلد به قسمىت از  معارف اهلّيه، عالئم و صفات و خصوصيّاتى براى مؤمن واقعى ذكر كرده
ون فخر ها اشاره شود تا به قول قرآن جميد خبيث را از طّيب متيز دهيد و بر خالف حكم اهلى حكم نكنيد و چ آن ويژگى

كه دروغى   »1« رازى نگوييد كه متام صحابه پيامرب داراى مقام عصمت بودند و هر چه اجنام دادند عني حقيقت بود،
  .چون اين سخن در جهان علم و عقل و انديشه و انصاف نظري ندارد
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  :كند امام رضا عليه السالم از پدرانش از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله نقل مى

  »2« .راٌر بِاللِّساِن، و َمْعرَِفٌة بِاْلَقْلِب، َوَعَمٌل ِباألركاناإلمياُن إقْ 

  .اميان اقرار به زبان، معرفت به قلب و عمل به اعضاى جسم است

آن كه دلش منّور به نور شناخت خداست و معبودى جز حضرت او ندارد و زبانش مرتّمن به امور امياىن از قبيل شهادتني، 
ى از منكر و نصيحت و موعظه و پند، و چشم و گوش و دست و پا و شكم و شهوتش در مناز، امر به معروف و 

چنني انساىن با سري و حركىت كه در صراط مستقيم حق . تسخري مسائل امياىن واهلى است به حق كه مؤمن واقعى است
ش چيزى در عرصه گاه گردد، تا جاىي كه جز حمبوب دارد به تدريج به صفا و لطافت و فضيلت و حقيقت آراسته مى

  .حياتش مناند

______________________________  
  .، ذيل حديث اصحاىب كالنجوم217/ 25: التفسري الكبري، فخررازى -)1(

  .5، حديث 22، باب 227/ 1: ؛ عيون اخبار الرضا عليه السالم3، حديث 20، باب 367/ 10: حبار األنوار -)2(

  88: ص، 4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شود معشوقش را از دست بدهد، آزار و شكنجه و سخىت و شهادت در راه دوست برايش از  او با هيچ قيمىت حاضر منى
  .شود گردد و هوّيت و هستيش براى عباد خدا منبع بركت مى تر شود، وجودش براى ديگران چراغ راه مى عسل شريين

  :اند بيداران راه دوست در حّق چنني مؤمىن گفته

چون الّله بنده را شايسته مقام قرب گرداند و او را شراب لطف ابد بچشاند ظاهر و باطنش را از ريا و نفاق صاف «
كند، حمّبت اغيار را در باطن وى گنجاىي مناند، مشاهد لطف خفى گردد، به چشم عربت در حقيقت كون نظاره  مى
رسد، آن گاه از مصنوعات ملول گردد و به حمّبت صانع  ىنگرد و از مقدور به قادر م كند، از مصنوع با صانع مى مى

مشغول شود، دنيا را خطر مناند، عقىب را بر خاطر او گذر مناند، غذاى او ذكر حمبوب گردد، تنش در هيجان شوق معبود 
  .گدازد، نه روى اعراض، نه سامان اعرتاض نازد، دل در حمّبت حمبوب مى
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اين مهه تغّري، ظاهر را بود . بريون آيد، كل اعضايش از حركت طبيعيش ممتنع گرددچون مبريد حواّس ظاهرش از دور فلك 
  .وليكن باطن از شوق و حمّبت پر بود

  »1« .أمواٌت ِعنَد اْخلَْلق، أحياءٌ ِعْنَد الرَّبِّ 

  ».نزد خاليق مردگانند و نزد پروردگار، زندگان

 چيست جتريد، از عاليق پاك شو
 

 در ره آزادگان چاالك شو

  مهچو مرغان بسته دانه مباش
 

  مبتالى خويش و بيگانه مباش

  چون گل خندان برون شو تو ز پوست
 

  گر تو را معىن جتريد آرزوست

  

   متامّيت اميان

   ، باب»اصول كاىف« در

  »ىف أّن اإلمياَن َمبثوٌت ِجلوارِِح الَبَدِن ُكلِّها«

   وسائل« و

______________________________  
اء الدين ولد -)1(   .90، فصل 129: معارف 

  89: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »الشيعه

ا«   »باُب الُفروِض َعَلى اجلوارح َو ُوجوِب القياِم ِ
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روايىت بسيار مهم و روشنگر از امام صادق عليه السالم نقل شده، كه الزم است متام مرد و زن مؤمن از منت آن روايت 
  .كننداطالع پيدا  

  :اى از آن روايت چنني است فشرده و خالصه

دانشورا، روشنم كن كه برترين عمل در پيشگاه : به حضرت صادق عليه السالم اظهار كردم«: گويد ابوعمرو زبريى مى
  .پذيرد آنچه خدا هيچ عملى را جز با حتّقق آن منى: خداوند چيست؟ فرمود

  آن چيست؟: عرضه داشتم

  .ه جز او اله و معبودى نيستپذيرش الّله ك: فرمود

  كنيد كه اين پذيرش، قول با عمل است يا قول تنهاست؟ روشنم منى: عرضه داشتم

  .اى از آن عمل اين پذيرش سرتاسر عمل است و قول گوشه: فرمود

  .توضيح دهيد: گفتم

  .گريد را فرا مى) عقيده، ابالغ و عمل(اين پذيرش هر سه حوزه قلب و زبان و اندام : فرمود

گريى و رضامندى و تسليم به اين است كه جز  اما آنچه به عهده قلب و عقل است، پس دريافت و شناخت و شكل
نفى اّدعاهاى تزويرگران تاريخ كه به نام شريك و (الّله، اهلى نيست، شريكى ندارد و او را مهشأن و مهسر و فرزندى نيست 

وم را افسون داشته، حقوق انساىن آنان را تصاحب كرده و ايشان را هاى خلق حمر  مهشأن و مهسر و فرزند براى خدا، توده
اده است و اين وظيفه) اند رانده خواستند مى به هر راه كه مى   .اى است كه خدا بر دوش انديشه و بينش 

مان دار شده است، پس اظهار و ابالغ و اعالم دريافت عقل و دل است، چه خداى متعال فر  و اما آنچه را زبان عهده
  :داده است كه

  90: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :گويد در آيه ديگر مى »1« ».اعالم كنيد كه الّله خدا پروردگار ما و مشاست«
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و اين  »2« »...آنان كه اعالم كردند كه نقشبند و نظام خبش زندگى ما خداست سپس در اين راه پاميردى كردند «
  .تعهدى است كه خدا به دوش زبان گذاشته است و اين عمل آن است

ها و اندام است، پس يورش بر آناىن است كه خدا فرمان داده است كه چونان باز بر آنان تازند و  و اما آنچه تعّهد دست
  :دهد مهچون صاعقه بر جانشان زنند؛ چه اين ذات بارى است كه فرمان مى

 »َتَضَع احلَْْرُب َأْوزَاَرَها  ِإَذا أَْثَخنُتُموُهْم َفُشدُّوا اْلَوثَاَق فَِإمَّا َمنَّاً بـَْعُد َوِإمَّا ِفَداًء َحىتَّ   الَِّذيَن َكَفُروا َفَضْرَب الرِّقَاِب َحىتَّ  َفِإَذا َلِقيُتمُ 
»3«  

ا آن گاه كه بسيارى از آنان را با كافران روبرو شديد، گردن هايشان را به شدت بزنيد ت]  در ميدان جنگ[پس هنگامى كه 
يا ]  پس از اسري گرفنت[آنان را حمكم ببنديد، ] از دمشن اسري بگرييد و[با سخىت و غلظت از پاى درآوريد، در اين هنگام 

يد  فديه و عوض بگرييد تا آجنا كه جنگ بارهاى ]  در برابر آزاد كردنشان[، يا از آنان ]و آزادشان كنيد[بر آنان منت 
دسنگ   .ينش را بر زمني 

يعىن حاكمّيت مطلق و جهاِن مشول اهلى مستقر گردد، و اين تعّهدى است كه خدا بر جسم و اندام فرض كرده است، كه 
  .سركوىب دمشن كار بازوهاست

  :تا آن كه امام صادق عليه السالم فرمايد

   َدَخَل اْلُمَفرِّطُونَ  َوِبَتماِم اإلمياِن َدَخَل اْلُمؤِمُنوَن اْجلَنََّة، َوِبالنـُّْقصانِ 

______________________________  
  .»اللَُّه َربـَُّنا َوَربُُّكمْ «؛ 15): 42(شورى  -)1(

  .»ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا َربـَُّنا اللَُّه ُمثَّ اْستَـَقاُموا«. 30): 41(فّصلت  -)2(

  .4): 47(حمّمد  -)3(

  91: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .الّنارَ 
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شت مى) عقيده و ابالغ و عمل(با اجنام تعّهدات در هر سه مرحله دل و زبان و اندام  گردند، و  است كه مؤمنان وارد 
  .با كوتاهى در هر يك از اين سه زمينه است كه ساده گزينان به آتش جهّنم درافتند

  است؟  شد از آيات عذاب مستثىنتوان گفت، صحاىب اگر كوتاهى در يكى از اين سه زمينه داشته با آيا مى

اى از اصحاب بر اثر پريوى از هوا از جاده صواب منحرف شدند و بر اثر كوتاهى آنان  دهد كه عده تاريخ نشان مى
توان آنان را جمتهد و  روى اين حساب چگونه مى! هاى هولناكى به پيكر اسالم وارد آمد كه هنوز جربان نشده است ضربه

  !صمت و تقوا و از مهه مهمرت مستثناى از آيات قرآن و معارف حّقه اهلّيه دانست؟مصيب، داراى مقام ع

  :امام صادق عليه السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله نقل كردند

َقُه األْعمالُ    »2« .لَْيَس اإلمياُن بِالتََّحّلى َوال بِالتََّمّىن َولِكنَّ اإلمياَن ما َخُلَص ِىف اْلَقلِب َوَصدَّ

اميان امورى ظاهر بدون ارتباط با قلب و آرزوى جنات در كنار اعتقاد منهاى عمل نيست، اميان حقيقىت خالص در قلب 
  .است كه اعمال انسان آن حقيقت را تصديق كند

   اميان حقيقى در كالم عارف جمذوب على شاه

   مالئكهعرفاى بزرگ شيعه در زمينه اميان حقيقى يعىن باور داشنت حق و انبيا و 

______________________________  
، با كمى 20218، حديث 2، باب 167 -164/ 15: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 37 - 33/ 2: الكاىف -)1(

  .تلخيص

  .3، حديث 187: ؛ معاىن االخبار370: ؛ حتف العقول26، حديث 30، باب 72/ 66: حبار األنوار -)2(

  92: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايند و كتب آمساىن و قيامت و عمل بر اساس اميان و عقيده و نيز ضرر آلوده شدن به گناه مى
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اده است، و از روح راهى به دل گشاده، و از دل راهى به نفس « بدان كه حق تعاىل از ملكوت ارواح راهى به روح 
عامل غيب به روح رسد، از روح بدان راه به دل اده، و از نفس راهى به قالب صورت كرده، تا هر مدد و فيض كه از 

  .رسد، و از دل راهى به نفس رسد، و از نفس اثرى به قالب رسد، و از قالب عملى مناسب آن پديد آيد

و اگر بر صورت قالب عمل ظلماىن شيطاىن پديد آيد، اثر آن ظلمت به نفس رسد، و از نفس كدورتى بر دل رسد، و از 
د، و نورانّيت روح را در حجاب كند، چون هاله كه ِگرد ماه درآيد، به قدر آن حجاب، راه روح دل غشاوتى به روح رس

به عامل غيب بسته شود و از مطالعه آن عامل بازماند و مدد فيض به او كمرت رسد، و هر چند آن عمل ظلماىن بر قالب 
در حجاب، بيناىي و گوياىي و شنواىي و داناىي زياده شود، اثر ظلمت به روح زياده شود و حجاب او بيشرت گردد و به ق

  .شود روح كمرت مى

  :خوف آن باشد كه سوء اخلامته به او پيوندد و به صفت -العياذ باللّه - اما اگر مطالعه بر قانون شريعت به او نرسد

  »1« »ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي فـَُهْم َال يـَْعِقُلونَ 

  .كنند انديشه منى]  يقدرباره حقا[كر و الل و كورند، به مهني سبب 

اند و كليد طلسم   موصوف گردد، و اين مجله چون طلسمى است كه حق تعاىل از جسماىن و روحاىن به يكديگر بسته
  .كرده» شريعت«گشاىي آن 

   شريعت و طريقت

  

  و شريعت را ظاهرى است و باطىن، و ظاهر آن اعمال بدىن است، كه كليد

______________________________  
  .171): 2(بقره  -)1(

  93: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :طلسم گشاىي صورت قالب آمده و آن كليد را پنج دندانه است
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  »1« .ةِ ٍء َكما نُوِدَى بِاْلوِاليَ  َمخٍْس، َعَلى الصَّالِة َوالزَّكاِة َوالصَّوِم َواحلَْجِّ َواْلوِاليَِة، وََملْ يُناَد ِبَشىْ   ُبِىنَ اإلْسالُم َعلى

اده شده   .مناز، زكات، روزه، حج و واليت، و نسبت به هيچكدام به اندازه واليت تأكيد نشده است: اسالم بر پنج پايه 

  .توان گشود» َمخْسٍ   ُبِىنَ اإلْسالُم َعلى«: اند، به كليد پنج دندانه زيرا كه طلسم صورت قالب را به پنج حواس بسته

خوانند، و طريقت كليد طلسم گشاىي باطن انسان » طريقت«و سّرى و روحى، و آن را و باطن شريعت اعمال قلىب است 
  .است تا به عامل حقيقت راه يابد

   انواع خاليق

  

و انبيا را از در عامل حقيقت درآورند و به كليد مدد فيض فضل ربّاىن و . و اّمت ايشان: انبيا: و خاليق بر دو نوعند
اند در اصل فطرت، پس به كليد طريقت در طلسم دل ايشان  يب برسانند كه قالب آن بودهروحانّيت، ايشان را به عامل غ

را بگشايند تا مدد فيض به دل رسد، پس به كليد شريعت در طلسمات نفس بگشايند تا اثر فيض دررسد و صورت 
ردد چنانكه از حال جناب و از روحانّيت تا جسمانّيت مجله بدان منّور گ. اعمال بدىن بر صورت ظاهر قالب پديد آيد

  :دهد كه مقّدس نبوى صلى اهللا عليه و آله بدين قانون خرب مى

ميَاُن َولِكن َجَعْلَناُه نُ  َنا ِإلَْيَك ُروحاً ِمْن أَْمرِنَا َما ُكنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َوَال اْإلِ وراً نـَْهِدى ِبِه َمن نََّشاءُ ِمْن ِعَباِدنَا َو وََكذِلَك َأْوَحيـْ
  ِصَر طٍ   ِإنََّك َلتَـْهِدى ِإَىل 

______________________________  
  .10، حديث 1، باب 18/ 1: ؛ وسائل الشيعة3، حديث 18/ 2: الكاىف -)1(

  94: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »مُّْسَتِقيمٍ 

]  پيش از اين[تو . خود به تو وحى كردمي از امر]  چون قرآن[روحى را ]  كه بر پيامربان پيشني وحى كردمي[و مهان گونه 
را نورى قرار دادمي كه هر كس از بندگامنان را خبواهيم به وسيله آن ]  كتاب[دانسىت كتاب و اميان چيست؟ وىل آن  منى

  .مناىي به راهى راست هدايت مى] مردم را[ترديد تو  كنيم؛ ىب هدايت مى
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به كليد صورت شرع، طلسم قالب ايشان را بگشايند؛ آنگه به كليد طريقت، اما اّمت را از در عامل صورت درآورند، اّول 
  .طلسمات باطىن ايشان بگشايند، مهچنني تا به عامل غيب راه يابند

و داد تصّرف كليد . اما ابتدا تا داد تصّرف كليد شريعت بر قانون فرمان و متابعت ندهند از طلسم صورت خالصى نيابند
ى كرده ه هر عضو را بدان مشغول كىن كه امر فرمودهشريعت چنان توان داد ك اند، تا  اند و از آن عمل اجتناب مناىي كه 

رسد، و از دل به غيب  رسد، و از زبان به دل مى ها راست نشيند، و چون راست نشيند اثر راسىت به زبان مى دندانه
  :آيد كه رسد و نور اميان از غيب به دل او پديد مى مى

  »2« »ؤِمُنوَن ِباْلَغْيبِ الَّذيَن يُ 

  .آنان كه به غيب اميان دارند

  :افزايد كه شود، نور اميان از غيب در دل مى و هر چند استقامت اميان از غيب و اعمال بدىن بر قالب زياده ظاهر مى

______________________________  
  .52): 42(شورى  -)1(

  .3): 2(بقره  -)2(

  95: ، ص4 جتفسري و شرح صحيفه سجاديه، 

ِِمْ    »1« »ُهَو الَِّذى أَنَزَل السَِّكيَنَة ِىف قـُُلوِب اْلُمْؤِمِنَني ِليَـْزَداُدوا ِإميَاناً َمَع ِإميَا

  .اوست كه آرامش را در دل هاى مؤمنان نازل كرد، تا امياىن بر اميانشان بيفزايد

كمال رسيده باشد، چنانكه حديث نبوى به   چون ترتيب صورت قالب بر قانون شريعت به كمال رسد، اميان در دل به
  :بيان آن ناطق است

  »2« .َيْسَتقيَم قـَْلُبهُ   ال َيْسَتقيُم إمياُن عبٍد َحّىت 

  .اى راست نيايد تا دلش راست و استوار گردد اميان هيچ بنده

   گانه انسان در شريعت حواس پنج
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پنج حس است، از آن است كه ايشان را به واسطه پنج فاّما آن كه پنج ركن شريعت، پنج دندانه كليد طلسم گشاىي 
امي و انعام رسيده اند، بلكه فروتر رفته تا اگر در اين مقام مباند و اين  حس، آفاتى و حجىب پديد آمده است كه به مقام 
  :طلسم نگشايد و از اين صفت خالص نيابد در حق او اين فرمايند كه

  »3« »َأَضلُّ أُولِئَك َكاْألَنـَْعاِم َبْل ُهْم 

  .ترند آنان مانند چهارپايانند بلكه گمراه

امي و انعام را نقصان از متّتع ايشان است در مراتع عامل حيواىن سفلى به واسطه پنج حس كه   :و 

______________________________  
  .4): 48(فتح  -)1(

  .105/ 1: ؛ جمموعة ورام111، حديث 278/ 1: عواىل الآلىل -)2(

  .179): 7(اعراف  -)3(

  96: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .حس بصر است، مهه آن خواهند كه صورت خوب بينند و صورت غري خوب نبينند :يك

  .هاى ناخوش و آوازهاى مهيب برتسند و برمند حس مسع است، مهه آن خواهند كه آواز خوش شنوند و از صورت :دوم

  .هاى ناخوش متّوحش شوند حاّسه شّم است، مهه آن خواهند كه بوى خوش بويند و از بوى :سيم

  .حاّسه ذوق است، مهه آن خواهند كه چيزى خوش خورند و از مأكوالت ناخوش احرتاز كنند :چهارم

يمى و انعامى  :پنجم به مجله تن خواهند  حاّسه ملس است، و آن به مجله تن تعلق دارد، متامى استيفاى شهوات و لّذات 
كه كنند، و ايشان را از عامل ديگر خربى نيست و آلىت ديگر ندارند كه بدان از عامل ِعلوى و آخرِت باقى برخوردارى 

  .يابند
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امي را از آن ندادند پس اگر به كّلى . پس اين پنج حس است كه آدمى را دادند، با مدركاتى كه ادراك عامل غيب كند و 
امي و انعام باشد و گمراهبه متّتع مراتع  تر از  يمى و حيواىن مشغول شود از متّتعات عامل غيب به كلى باز ماند، چون 

امي و سباع و وحوش و طيور و غري ذلك دارند جمموع  ايشان، زيرا كه هر قّوت شهواىن و حيواىن و آالت آن كه مجلگى 
ا انسان را هست، و او را شهوت ديگرى است نفساىن ك   .ه حيوانات ديگر را نيستآ

پس چون انسان به كّلى يك جهِت متّتعات حيواىن شود، شهوات نفساىن را ضايع و معّطل داشته است، و در حيوانات 
يمى و حيواىن كند از تربيت قالب باز ماند و از فوائد آن حمروم   ديگر اين امكان ندارد، و اگر آدمى به كّلى ترك متّتعات 

  .گردد

يمى و متّتعات حيواىن به فرمان باشد نه به طبع، زيرا كه از طبع مهه و شريعت ر  ا فرستادند تا ميل كردن آن به مراتع 
ظلمت و كدورت خيزد، و از فرمان مهه نور و اميان؛ زيرا كه چون به طبع كند مهه خود را بيند و حق را نبيند و اين مهه 

مهه حق بيند و خود را نبيند هيچ و اين مهه عني نور است و رفع ظلمت است و حجاب، و چون مهه به فرمان كند، آن 
  .حجب

  97: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ديگر آن كه هر ظلمت و حجاب كه در قالب، به واسطه حركات طبيعى پديد آيد كه بر وفق مراد نفس رفته باشد به 
  .دخيز  رود و بر مى واسطه اوامر شرعى كه به خالف مراد نفس مى

كند او را به مراجعت به مقام  ديگر هر ركىن از اركان شرع او را تذّكرى از قرارگاه اول و آمدن او از آن عامل ارشاد مى
خويش، و آن جوار رّب العاملني است و او را در مراجعت معاونت كند، چنانكه كلمه ال اله اال الّله او را خرب دهد از عامل 

و و حضرت حق هيچ واسطه نبود؛ شوق آن عامل و ذوق آن حالت در دلش پديد آيد، وحدانيت و آن حالت كه ميان ا
يمى بر كام جانش تلخ شود، متوّجه حضرت  آرزوى مراجعت كند، دل از اين عامل سفلى برگريد، لّذات شهوات 

  »1« ».خداوندى گردد

   اميان كامل در روايات

  :فرمايد ميان كامل مىپيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله درباره ا
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ليِم، َفأيُّها فـََقَد اْلَمْعرَِفِة، َوالطّاَعِة، َواْلِعْلِم، َواْلَعَمِل، َواْلَورَع، َواْالجتهاِد، َوالصَّْربِ، َواْلَيقِني، َوالرِّضا، َوالتَّسْ : اْإلمياُن ىف َعْشرَةٍ 
  »2« .صاِحُبُه َبَطَل ِنظاُمهُ 

ق، اطاعت از خدا و رسول و امام، دانش، عمل، پرهيز و تقوا، كوشش در راه شناخت حقاي: اميان در ده برنامه است
حق، صرب، يقني، رضا، تسليم، كه هر يك را صاحبش از دست دهد به مهان اندازه نظام حياتش از حق منحرف 

  .گردد مى

  :امام صادق عليه السالم فرمود

______________________________  
  .47 -43: مراحل السالكني -)1(

  .11/ 2: ؛ كنز الفوائد28، حديث 32، باب 175/ 66: حبار األنوار -)2(

  98: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .لِّلِه، َوَمَنَع ِلّلِه، فـَُهَو ِممَّْن َكُمَل إميانُهُ   َمْن أَحبَّ لِّلِه، َوأبـَْغَض لِلِّه، َوأْعطى

ند و به خاطر خدا عطا كند، و براى خدا منع كند، اميانش كامل هر كس براى خدا عشق ورزد، و حمض خدا دمشىن ك
  .است

  :امام صادق عليه السالم فرمود

، َوَمْن يـُْبِغضُ : َثالٌث ِمْن َعالماِت اْلُمؤِمن   »2« .ِعْلُمُه ِبالّلِه، َوَمْن حيُِبُّ

طاقت و ظرفّيىت كه دارد، عشق معرفتش به ذات و صفات حق به اندازه وسعت و : هاى مؤمن است سه حقيقت از نشانه
  .به انبيا و اوصيا و پريوان حقيقى آنان، دمشىن و نفرت نسبت به كّفار و اهل ضاللت

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

 .، َوالَّذى نـَْفسى ِبَيِدِه ال يـَْنَتِفُع َعْبٌد ِبَعَمِلِه إّالِمبَْعرِفَِتناأَْلزُِموا َمَودَّتَنا أْهَل اْلبَـْيِت َفإنَُّه َمْن َلِقَى الّلَه َوُهَو حيُِبُّنا َدَخَل اْجلَنََّة ِبَشفاَعِتنا
»3«  
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ره اش از بركت شفاعت  مالزم حرمي عشق و اطاعت از ما اهل بيت باشيد، كه هر كس با حمّبت ما خدا را مالقات كند 
شت است اهل بيت كه داراى واليت بر  به خداىي كه جامن به دست اوست، عمل بدون معرفت و شناخت ما. ما 

  .امي، سود ندارد مهه

آرى، قبول واليت ديگران بنا به روايت باال و روايات مشابه و برتر از روايات بنابر آيات قرآن جميد، مانع قبوىل عمل در 
  .پيشگاه حضرت حق است

انبيا و امامان معصوم و  واليت بر مردم نه در شأن هر كسى است، كه حق واليت را شرايطى است كه آن شرايط در
  اولياى خاّص حق از تربيت شدگان مكتب قرآن و

______________________________  
  .21261، حديث 15، باب 169/ 16: ؛ وسائل الشيعة10، حديث 36، باب 238/ 66: حبار األنوار -)1(

  .21255، حديث 15، باب 168/ 16: ؛ وسائل الشيعة9، حديث 126/ 2: الكاىف -)2(

  .63، حديث 4، باب 101/ 27: ؛ حبار األنوار1، حديث 13: األماىل، شيخ مفيد -)3(

  99: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .اهل بيت مجع است

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

َوَرِضَى ِمبا اْعِطَى، َوانـَْفَرَد َفُكِفَى اْألْحزاَن، َورَفَض   فاْستَـْغىنإنَّ صاِحَب الدِّيَن َفكََّر فـََعَلْتُه السَّكيَنُة، َواسَتكاَن فـََتواَضَع، َوقـََنَع 
النّاَس فـََلم َخيَْفُهْم، وََملْ يُْذِنْب  الشََّهواِت َفصاَر ُحرّاً، َوَخَلَع الدُّنْيا فـََتحاَمى الشُُّروَر، َوَطرََح احلََْسَد َفَظَهَرِت اْلَمَحبَُّة، وََملْ خيُِفِ 

  »1« .ٍء َففاَز َواْسَتْكَمَل اْلَفْضَل، َوأْبَصَر اْلعاِفَيَة َفأِمَن النَّداَمةَ  َسِلَم ِمنـُْهْم، َوَسَخْت نـَْفُسُه َعْن ُكلِّ َشىْ إلَْيِهْم فَ 

اش خاك و اصل وجودش نطفه و پايانش جيفه شدن جسم و بدن در  دارنده دين چون در وجود خودش فكر كند كه ريشه
از علّو و فساد بركنار مباند پس . حق قابل ذكر نيست، آرامش و اطمينان بر او دست دهدخاك است و در برابر حضرت 

به حالل حق قناعت كند پس استنعناى از آنچه در دست مردم است برايش . به تواضع در برابر خالق و خلق برخيزد
يا بردارد پس به اين جهت از دل از عاليق غلط به دنيا و مردم دن. حاصل شود و به عنايت و داده خدا خشنود گردد
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حسد را . دل از دنياى فاىن بركند پس از شرور امان يابد. ترك شهوات منايد پس به آزادى رسد. حزن و غصه راحت گردد
نسبت به آنان گناهى ننمايد . مردم را نرتساند پس به اين خاطر از آنان نرتسد. بگذارد پس حمّبت در قلبش ظهور منايد

  .نفس از هر چيزى راحت كند پس به فالح و رستگارى رسد و بر فضلش بيفزايد. به سالمت ماندپس از سوى آنان 

  .مواضع عافيت و سالمت در دنيا و آخرت را بشناسد پس بدين حلاظ بر حرمي امن راه پيدا كند

  هاى مؤمن عدم خودبيىن است، چه آن كه خودبيىن ريشه و مادر آرى، از ويژگى

______________________________  
  .12، حديث 37، باب 277/ 66: ؛ حبار األنوار14، حديث 52: األماىل، شيخ مفيد -)1(

  100: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

بسيارى از گناهان است، مؤمن چون خودبني نيست خدا بني است، و خدا بني آيينه صفات و امساى حق است و باقى 
  .در رمحت حضرت حمبوب

ندارد و به جاىي بند نيست، غرورش بيهوده و كربش ىب مورد و موجودى است كه در برابر طوفان حادثه  خودبني چيزى
  .چون پر كاه از بني رفتىن است

   شناخت امامت و واليت

  

  :فرمايد امام باقر عليه السالم درباره شناخت امامت و واليت مى

  :يـَُقولُ   انَّ اللََّه َتعاىل: طاَعُة اْإلماِم بـَْعَد َمْعرِفَِتِه، ُمثَّ قالَ : شياِء َوِرَضى الرَّمحنِ ِذْرَوُة اْألْمِر، َوَسناُمُه، َوِمفتاُحُه، َوباُب اْأل 

  »2« .»1« »َفَما َأْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيظاً   َمن ُيِطِع الرَُّسوَل فـََقْد َأَطاَع الّلَه َوَمن تـََوىلَّ 

رساند و خشنودى  و كليد ساير امورش و درى كه آدمى را به مهه چيز مىترين جايگاه آن  مرحله اعالى اميان و شريف
  .حق، شناخت رهرب تعيني شده از جانب حق و اطاعت از اوست



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

هر كه از پيامرب اطاعت كند، در حقيقت از خدا اطاعت كرده و هر كه روى : فرمايد خداوند در قرآن مى: سپس فرمود
]  اعمالشان كه به طور اجبار از فسق و فجور حفظشان كىن[آنان نگهبان ما تو را بر .] حسابش با ماست[برتابد 

  .نفرستادمي

بر اساس مدارك ىب مشارى كه در كتب اهل سّنت و شيعه است، رهرب واجب االطاعه پس از رسول خدا، على عليه 
ق وى را براى رهربى اّمت السالم است كه پيامرب عزيز اسالم در روز هيجدهم ذواحلّجه در كنار غدير به دستور حضرت ح

  معرىف كرد،

______________________________  
  .80): 4(نساء  -)1(

  .4، حديث 69 -68: ، األماىل، شيخ مفيد21305، حديث 7، باب 268/ 17: مستدرك الوسائل -)2(

  101: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

آنان كه تا . ه عنوان خالفت از پيامرب و وّىل مؤمنان بيعت كردندو آن روز متام مردم و به خصوص ابوبكر و عمر با وى ب
آخر عمر بر بيعتش ماندند صحاىب و پريو حقيقى پيامربند و آنان كه بر خالف عقل و سّنت و به خصوص بر خالف 

ا مشمول توانند مّدعى پريوى از خدا و رسول باشند و خود ر  آيات قرآن با آن حضرت به خمالفت برخاستند، چگونه مى
  .رضايت حضرت حق بدانند در صورتى كه رضايت حق در پريوى كامل از قرآن و دستورهاى رسول خداست

   صاحبان اخالق حسنه

  

  :كنند امام باقر عليه السالم از پيامرب صلى اهللا عليه و آله روايت مى

ُهْم اوُلوا اْألخالِق احلََْسَنِة، َواْألْحالِم الرَّزيَنِة، َوِصَلِة اْألْرحاِم، : ؟ قالَ  هىيا َرُسوَل الّلِه َوَمْن اوُلوا النُّ : ، قيلَ  إنَّ ِخيارَُكْم اوُلوا النُّهى
، وَ  َواْلبَـَرَرُة بِاْالمَّهاِت َواْآلباِء، َواْلُمَتعاِهديَن لِْلُفَقراِء َواْجلرياِن َواْلَيتامى ُيَصلُّوَن ، َوُيْطِعُموَن الطَّعاَم، َويـُْفُشوَن السَّالَم ِىف اْلعاملَِ

  »1« .َوالنَّاُس نياٌم غاِفُلونَ 

  :رتين مشا آنان هستند كه داراى عقل و خرد هستند، عرضه داشتند
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دارد، آنان كه به  صاحبان اخالق حسنه، دارندگان حلمى كه آنان را از انتقام باز مى: دارندگان عقل و خرد كيانند؟ فرمود
كنند، اطعام طعام  كنند، به فقرا و مهسايگان و ايتام رسيدگى مى نيكى مىرسند، و به پدران و مادران  ارحام خود مى

  .خيزند اند به مناز شب برمى خربى كنند و به وقىت كه مردم در خواب و ىب منايند، در جهان افشاى سالم مى مى

  :امام على عليه السالم فرمود

   َسريرَتُُه، َوَحُسَنتْ  ِلَمْن َذلَّ ىف نـَْفِسِه، و طاَب َكْسُبُه، َوَصُلَحتْ   ُطوىب

______________________________  
  .32، حديث 240/ 2: ؛ الكاىف27، حديث 37، باب 305/ 66حبار األنوار،  -)1(

  102: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

 .ِبْدَعةٍ   ِن الّناِس َشرَُّه، َوَوِسَعْتُه السُّنَُّة، وََملْ يـُْنَسْب إىلَخليَقُتُه، َوأنـَْفَق اْلَفْضَل ِمْن مالِِه، َوأْمَسَك اْلَفْضَل ِمْن ِلسانِِه، َوَعَزَل عَ 
»1«  

خوشا كسى كه نفسش به تواضع و فروتىن نشست، كسبش از مواضع حرمت و كراهت و شبهه پاك ماند، نّيت و 
ش را حفظ كرد، شّرش اعتقادش پسنديده شد، خلق و خويش نيكو گشت، اضافه ثروتش را به مستمندان داد، پرگوىي زبان

  .را از مردم دور داشت و عمل به سريت و روش پيامرب بر او ناگوار نيامد تا به بدعت و ضاللت كشيده شود

َعمَّْن اْلَعْفُو : يَاْبَن َرسوِل الّله أْخِربىن ِمبَكارِِم اْألخالِق، فـََقالَ : جاَء َرُجٌل إَىل الصاِدِق َجعَفِر بن حممٍَّد عليهما السالم فقال َلهُ 
  »2« .نـَْفِسكَ   َظَلَمَك، َوِصَلُة َمْن َقَطَعَك، َوإْعطاءُ َمْن َحَرَمَك، َوقـَْوُل احلَْقِّ َوَلْو َعلى

مرا از مكارم اخالق خرب ده، حضرت ! اى پسر رسول خدا: مردى به حمضر امام صادق عليه السالم آمد، عرضه داشت
سبت به كسى كه با تو جداىي منوده، پرداخت به كسى كه تو را حمروم  گذشت از كسى كه تو را آزرده، صله رحم ن: فرمود

  .كرده و گفتار حق گر چه به ضرر خودت باشد

  :از حضرت صادق عليه السالم شنيدم فرمود: گويد على بن ميمون مى

ْن ُخْلَقُه، َوْليـُْعِطى النََّصَفَة ِمْن نـَْفِسِه، َوْليَـْرَحِم اْلَيتيَم، َوْلُيِعِن َمْن أراَد أْن يُْدِخَلُه الّلُه َعزََّوَجلَّ ىف َرْمحَِتِه، َوُيْسِكَنُه َجنََّتُه، فـَْلُيْحسِ 
  »3« .الضَّعيَف َوْلَيَتواَضْع لِّلِه الَّذى َخَلَقهُ 
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شتش ساكن منايد، بايد اخالقش را نيكو كند، از  هر كس عالقه دارد خداوند عزَّوجلَّ وى را در رمحتش وارد كند و در 
  ود به ديگران انصاف دهد،جانب خ

______________________________  
  .2236، حديث 53، باب 377/ 2: ؛ مستدرك الوسائل123حكمت : ج البالغه -)1(

  .1، حديث 191: ؛ معاىن االخبار6، حديث 38، باب 368/ 66: حبار األنوار -)2(

  .15، حديث 389: صدوق؛ األماىل، شيخ 12، حديث 38؛ باب 370/ 66: حبار األنوار -)3(

  103: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .به يتيم رمحت آورد، ضعيف را يارى كند و براى خداىي كه او را آفريده تواضع منايد

ُثَك ِمبَكارِِم اْألْخالِق؟ قـُْلتُ : قاَل ىل أبوَعْبِد الّلِه عليه السالم: َعْن َجرّاٍح اْلَمداِئىنَّ قالَ  الصَّْفُح َعِن الّناِس، : ، قالَ  بلى: أال اَحدِّ
  »1« .َوُمواساُة الرَُّجِل أخاُه ىف مالِِه، َوذِْكُر الّلِه َكثرياً 

آرى، : خواهى تو را از مكارم اخالق خرب دهم؟ گفتم مى: حضرت صادق عليه السالم به من فرمود: گويد جرّاح مدائىن مى
  .هنگام شّدت در مال خود شريك كردن، و زياد از خدا ياد منودنچشم پوشى و گذشت از مردم، برادر ديىن را به : فرمود

اى به جز سايه آن  هفت نفر در قيامت در سايه رمحت حّقند، روزى كه سايه: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
  :رمحت واسعه نيست

رود  كه وقىت از آن بريون مىپيشواى عادل، جواىن كه در عبادت نشو و منا كرده، مردى كه دل به مسجد داده آن چنان
گردند، مردى كه در خلوت ياد خدا كند  شوند و متفرق مى گردد، دو نفرى كه بر اساس طاعت حق مجع مى دوباره باز مى

ترسم و مردى كه در   و از دو ديده ببارد، مردى كه از جانب زىن به شهوت دعوت گردد و پاسخ دهد من از خدا مى
  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى »2« .دقه دهدكمال پنهاىن در راه خدا ص

ا بقّيه را به قتل  در يكى از جنگ ها تىن چند اسري شدند، رسول خدا صلى اهللا عليه و آله دستور داد جز مردى از آ
   پدر و مادرم: آن مرد به آن حضرت عرضه داشت. برسانند
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______________________________  
  .2، حديث 191: ؛ معاىن األخبار18، حديث 38، باب 372/ 66: حبار األنوار -)1(

  .7، حديث 343/ 2: ؛ اخلصال29، حديث 38، باب 377/ 66: حبار األنوار -)2(

  104: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

لت است  جربئيل از جانب حق به من خرب داد كه در تو پنج خص: فدايت، چه شد كه از اين مهه مرا آزاد ساخىت؟ فرمود
  :ورزند ها عشق مى كه خداوند و رسولش به آن خصلت

  .غريت شديد بر ناموست، سخاوت، ُحسن ُخلق، راسىت در زبان، شجاعت

اى در ركاب رسول خدا صلى اهللا عليه  آن مرد چون اين حقايق را شنيد مسلمان شد و اسالمش نيكو گشت و در جبهه
  »1« .شهادت رسيدو آله به جماهدت با دمشن برخاست تا به فيض 

 اى قوى پنجه كه بازوى تواناست تو را
 

 دست گري از ضعفا پاى چو برجاست تو را

  

  كن مهّيا ز وفا خواسته حمرومان
 

 اى كه ناخواسته هر چيز مهيّاست تو را

ى كاسه ببخش جرعه   اى هم به حريفان 
 

 اى كه پر مى قدح و ساغر و ميناست تو را

  پرگار صفت سرگرداناى به هر دايره 
 

 بشنو اين نكته كه آن حّل معماست تو را

  حاجت خويش به حمتاج دگر عرضه مكن
 

 از خداوند طلب هر چه تقاضاست تو را

  

  )صغري(
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______________________________  
  .377/ 2: ؛ روضة الواعظني8، حديث 11، باب 108/ 18: حبار األنوار -)1(

  105: ، ص4 سجاديه، جتفسري و شرح صحيفه 

   آسان شدن بالى مرگ - 5

سكرة املوت يا غمرات املوت يا بلغت «هاى  انتقال روح از بدن و كوچ آن به سوى آخرت در سري آيات شريفه، به حلظه
  .تعبري شده است »1« »احللقوم يا بلغت الّرتاقى

ها يك حال مسىت و گيجى دارد  در اين حلظهاين حالت از واژه ِسكر به معىن مسدود كردن راه آب است و چون انسان 
  .آيد شود و گمراهى از جاده زندگى براى او پديد مى پس اين سدى ميان انسان و عقل و احساس او مى

از يك سو فرشتگان مرگ براى قبض روح او . گريد ها انسان از چند سو در حماصره عوامل گوناگون قرار مى در اين حلظه
  .اند آمده

شت و جنات او از دوزخ بر بالني او حاضر مىاز يك سو    .شوند ارواح مقدس معصومان و اولياى خدا براى بشارت به 

اىي مى از سوى ديگر شيطان و يارانش در دم آخر به وسوسه   .پردازند هاى 

  .كند و از سوىي ديگر عالقه به فرزند و مال و مقام دنياىي او را رها منى

ا زيسته  و اعتقادات و ارزش: رگ و اميدوارى به خدا و معصومانو مهمرت اين كه ترسى از م هاى ديىن كه يك عمر با آ
  .است او را مضطرب ساخته است

دهد كه مهگى چنني  ها هشدار مى كند و به انسان قرآن بارها روى مسأله مرگ و خمصوصاً حلظه جان دادن تكيه مى
  :اى را در پيش دارند حلظه

  »2« »اْلَمْوِت بِاحلَّْق َذ ِلَك َما ُكنَت ِمْنُه حتَِيدُ َو َجآَءْت َسْكَرُة 

اين :] گويند و به حمتضر مى[آورد  مى]  هاى جهان پس از مرگ است كه مهه واقعيت[و سكرات و بيهوشى مرگ، حق را 
   مهان چيزى است كه از آن
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______________________________  
  .26): 75(، قيامت 83): 56(عه ، واق93): 6(، انعام 19): 50(سوره ق  -)1(

  .19): 50(ق  -)2(

  106: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  گرخيىت؛ مى

اى به  سكره مرگ حالىت شبيه به مسىت است كه بر اثر فرا رسيدن مقدمات مرگ به صورت هيجان و انقالب فوق العاده
برد، چگونه چنني  اضطراب و ناآرامى شديدى فرو مىگردد و او را در  دهد، و گاه بر عقل او چريه مى انسان دست مى

نباشد در حاىل كه مرگ يك مرحله انتقاىل مهم است كه بايد انسان در آن حلظه متام پيوندهاى خود را با جهاىن كه 
  .ساليان دراز با آن خو گرفته بود قطع كند و در عاملى گام بگذارد كه براى او كامًال تازه و اسرارآميز است

بيند و  ثباتى اين جهان را با چشم خود مى كند، ىب اى پيدا مى وص اين كه در حلظه مرگ انسان درك و ديد تازهبه خص
گريد و حالىت  اين جا است كه وحشىت عظيم سرتاپاى او را فرا مى. كند حوادث بعد از مرگ را كم و بيش مشاهده مى

مردان خدا كه در حلظه مرگ از آرامش كاملى برخوردارند  حىت انبيا و. دهد وىل مست نيست شبيه مسىت به او دست مى
  :چنانكه در حاالت معصومني عليهم السالم نقل شده است. نصيب نيستند از مشكالت و شدايد اين حلظه انتقاىل ىب

ْوتِ 
َ
فـََلْم يـََزْل يـَُردُِّدها » َفانََّك َرحيمٌ   اللَُّهمَّ اْرَمحْىنَفانََّك َكرٌمي،   اللَُّهمَّ اْرَمحىن«: َو كاَن َزْيُن اْلعاِبديَن عليه السالم يـَُقوُل ِعْنَد امل

ُه ِىف اْلَقَدِح َو َميَْسُح َوْجَهُه َحىتَّ تـُُوىفَِّ َصَلواُت اللَّه َعليه َو كاَن ِعْنَد َرُسوِل اللَِّه َقَدٌح ِفيِه ماءٌ َو ُهَو ِىف اْلَمْوِت َو يُْدِخُل َيدَ 
ْوتِ   ُهمَّ َأِعىنِّ َعلىاللَّ : ِباْلماِء َو يـَُقولُ 

ُ
  »1« .َسَكرَاِت امل

به من ! به من رحم كن چون تو بزرگوارى، خدايا! خدايا«: فرمود حضرت سجاد عليه السالم در هنگام ياد مرگ مهيشه مى
اهللا در نزد رسول خدا صلى . منود تا اين كه از دنيا رحلت فرمود ؛ پس پيوسته اين را تكرار مى»رحم كن چون تو مهرباىن

   عليه و آله ظرىف از آب در وقت رحلت و مرگ بود و ايشان دستش را در ظرف آب

______________________________  
  .705و  704، حديث 250: ؛ الدعوات، راوندى5، باب 241/ 78: حبار األنوار -)1(

  107: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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  .هاى مرگ كمك بفرما مرا بر سخىت! خدايا: فرمود كشيد و مى كرد و به صورت مى مى

برد و راهى براى فرار از آن آماده  اين حالت چقدر سرنوشت ساز است كه انسان مهيشه در حال شك و اميد به سر مى
شود اين مهان چيزى است كه  به كسى كه در حال سكرات مرگ است گفته مى: فرمايد و قرآن در ادامه مى. كند مى

  .گرخيىت آن مى ناخوش داشىت و از

اى به عامل بقا؛ در  دانند نه دريچه گريزند به خاطر اين كه آن را فنا مى آرى، مرگ واقعّيىت است كه غالب افراد از آن مى
  .حاىل كه جهان آخرت براى جاودانگى آفريده شده است

از يك حقى به هاى سخت و جان گد و سكرات موت هم مانند مرگ حق است و قابل انكار نيست يعىن آن حالت
تواند اين واقعّيت را  دنبال دارد كه مرگ است و اين به خاطر آن است كه انسان هر باورى را درباره قيامت انكار كند منى

  .كوبد منكر شود كه سراجنام مرگ دِر خانه مهه را مى

   مرگ تدرجيى

  

  :فرمايد در آيه ديگر مى

  »1« »َرّبَك يـَْوَمِئٍذ اْلَمَساقُ   ِإَىل * َو اْلتَـفَِّت السَّاُق بِالسَّاقِ * َو َظنَّ أَنَُّه اْلِفرَاقُ * ْن رَاقٍ َو ِقيَل مَ * َكآلَّ ِإَذا بـََلَغِت التـَّرَاِقىَ 

درمان كننده اين بيمار  : گويند] كسان بيمار[و * ، هنگامى كه جان به گلوگاه رسد،]پندارد كه مى[اينچنني نيست 
   فرا رسيده] از دنيا، ثروت، زن و فرزند[زمان جداىي ]  سيدن جان به گلوگاهكه با ر [كند  يقني مى] بيمار[و * كيست؟

______________________________  
  .30 -26): 75(قيامة  -)1(

  108: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .توستآن روز، روز سوق و مسري به سوى پروردگار * ساق به ساق به هم پيچد؛]  از سخىت جان كندن[و !* است
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بيند و به اعمال خود  هاى عذاب و كيفر را مى رود، نشانه ها كنار مى شود و حجاب آن روز كه چشم برزخى او باز مى
  .آورد وىل امياىن كه هرگز مفيد به حال او خنواهد بود شود و در آن حلظه اميان مى آگاه مى

هاىي است كه دور گلو را گرفته است و رسيدن جان به گلوگاه كنايه از آخرين حلظات  تراقى مجع ترقوه به معىن استخوان
رود اعضاىي كه فاصله بيشرتى از قلب دارند مانند دست و پاها زودتر  عمر است؛ زيرا هنگامى كه روح از بدن بريون مى

تواند او  بريون رفته تا به گلوگاه برسد و اين حالت ادامه دارد كه هيچ كسى منى افتند، گوىي روح به تدريج از بدن از كار مى
شوند در اين احتضار، يأس   شود و اندك اندك اعضاى بدن از روح خاىل مى را جنات دهد، ساق پاها به هم پيچيده مى
هاى  آخرين وضعيىت است كه شدتو اين . افتد آيد و فراق مهيشگى اتفاق مى كامل در نزد انسان و بستگان او پديد مى

  .شود هاى آخرت پيچيده مى دنياىي با شدت

  :فرمايد در آيه ديگر مى

  »1« »َو أَنُتْم ِحيَنِئٍذ تَنُظُرونَ * فـََلْوَآل ِإَذا بـََلَغِت اْحلُْلُقومَ 

  !]اخته نيستو هيچ كارى از مشا س[گر هستيد  و مشا در آن وقت نظاره* رسد، پس چرا هنگامى كه روح به گلوگاه مى

هاى گذشته كه امروز با متام جتهيزات  شود، نه تنها در زمان ضعف و ناتواىن كامل انسان در اين حلظات حساس آشكار مى
  .تواند ضعف و زبوىن به هنگام احتضار را سامان دهد فىن و پزشكى و درماىن منى

   و ناتواىنكنند و از سوى ديگر ضعف  اطرافيان او از يك سو حال او را نظاره مى

______________________________  
  .84 -83): 56(واقعة  -)1(

  109: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

منايند و از سوىي برترى قدرت خدا را بر مهه چيز؛ حضور مرگ و پايان حيات در دست او را حس  خود را مشاهده مى
  .ندكنند و خودشان نيز مهچنني سرنوشىت را در پيش دار  مى

هاى زندگى است كه بيشرت اعضاى بدن مانند دستان و پاها قبل از بقيه  تعبري جان به گلو رسيدن كنايه از واپسني حلظه
  .رود و پيكر به سوى متالشى شدن به پيش مى. افتد افتد و گلوگاه آخرين عضوى است كه از كار مى اعضا از كار مى
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  :فرمايد گردد كه خداوند حال آن را چنني بازگو مى قى خود باز مىو در مراحل پاياىن نفس انسان به جايگاه حقي

  »1« »َرّبِك رَاِضَيًة مَّْرِضيَّةً   اْرِجِعى ِإَىل * يَأيـَّتـَُها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّةُ 

باز  به سوى پروردگارت در حاىل كه از او خشنودى و او هم از تو خشنود است، !* اى جان آرام گرفته و اطمينان يافته
  .گرد

. شوند دهد، ارواح دو دسته مى پس از گذشت از وضعّيت وحشت و عذاب روحى كه در برزخ بني زندگى و مرگ رخ مى
ا به نفس مطمئنه و روح آرامش يافته تعبري مى : فرمايد كند و مى يك گروه ارواح طيبه و مطمئنه هستند كه خداوند از آ

اين بازگشت مهان دعوت اهلى به سوى خويش و رضايت حمبوب و » .ت بازگردتو اين روح آرام يافته به سوى پروردگار «
شت برين، مهه مقدمات وعده. معبود حقيقى از روح مقدس است ها را آماده  سپس از او براى ورود و پذيراىي در 

  .سازد مى

رت آن . محت اوستمندند كه منظور از بازگشت به سوى پروردگار، بازگشت به ثواب و ر  برخى از مفسران عقيده وىل 
  »2« ».بازگشت به سوى خود اوست يعىن در جوار قرب او جاى گريد: است گفته شود

______________________________  
  .28 - 27): 89(فجر  -)1(

  .سوره فجر 28 -27، ذيل آيه 477 -475/ 26: برگرفته از تفسري منونه -)2(

  110: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   زگشت به سوى پروردگار در رواياتبا

شود؟ به روايات اهل  آيا اين دعوت به بازگشت به سوى پروردگار تنها در قيامت است و يا از حلظه جان دادن آغاز مى
  :اندازمي بيت عليهم السالم نگاهى مى

  :فرمايد امام صادق عليه السالم به سدير مى

  : ِخبُُروِجها، َو ذِلَك َقوُل اللَّه ُسْبَحانَه َو َتعاىلَفَأمَّا اْلُمْؤِمُن َفما حيُِسُّ 
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  »1« »َو اْدُخِلى َجنَِّىت * فَاْدُخِلى ِىف ِعبِدى* َرّبِك رَاِضَيًة مَّْرِضيَّةً   اْرِجِعى ِإَىل * يَأيـَّتـَُها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّةُ 

  ذِلَك ِلَمْن كاَن َورِعاً ُمواِسياً : ُمثَّ قالَ 

ْخواِنِه وَ    »2« .ُصوًال َهلُمِإلِ

اى جان آرام گرفته و اطمينان «: كند و اين سخن خداى متعال است كه فرمود مؤمن، بريون رفنت از دنيا را حس منى
پس در ميان بندگامن . ، به سوى پروردگارت در حاىل كه از او خشنودى و او هم از تو خشنود است، باز گرد!يافته

شتم وارد شو ا : رمودسپس ف» .درآى، و در  و اين حالت براى كسى است كه پارسا باشد و با برادرانش مهدردى و به آ
  .رسيدگى كند

  :حضرت على عليه السالم از رسول الّله صلى اهللا عليه و آله نقل فرمود

يـَْنَتِفُع ِبِه الُقُلوُب َو ِإنَّ ساِئَرُهْم   البارَِد الَّذىِإنَّ اَشدَّ شيَعِتنا َلنا ُحبا َيُكوُن ُخروُج نـَْفِسِه َكُشْرِب َأَحدُِكم ىف يـَْوِم الصَّيِف املاَء 
ُنهُ ِمبَْوتِهِ   َلَيُموُت َكما يـُْغَبُط َأَحدُُكم َعلى   »3« .ِفراِشِه َكَأقـَرَّ ما كاَنْت َعيـْ

بنوشد مندترين شيعيان به ما، جان كندنش مانند نوشيدن آب خنك روحبخشى است كه يكى از مشا در روز تابستان  عالقه
ا در بسرت خود به    و بقيه آ

______________________________  
  .30 - 27): 89(فجر  -)1(

  .161، حديث 39، باب 177/ 1: ؛ احملاسن21، حديث 7، باب 186/ 6: حبار األنوار -)2(

  .752: ؛ تأويل اآليات الظاهرة30، حديث 6، باب 162/ 6: حبار األنوار -)3(

  111: ، ص4 اديه، جتفسري و شرح صحيفه سج

  .مريند، حالىت كه هر يك از مشا آرزوى چنان مردىن را كند خوشايندترين حالت مى

  :راوى از امام صادق عليه السالم پرسيد
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كند وىل در هنگام وارد شدن روح به آن احساس  شود احساس ناراحىت مى چرا هنگامى كه روح از بدن خارج مى
ماند كه دندان فاسدى از دهان  درست به اين مى »1« .بدن با آن رشد كرده استبه خاطر آن كه : كند؟؛ فرمود منى

  .كنيم بريون كشند، در حلظه جداىي دردناك است وىل بعد از آن احساس آرامش مى

  :در حديث معراج آمده است

اى جامى از آب كوثر است و  ايستند و دست هر فرشته هر گاه بنده در حال مرگ قرار گريد فرشتگاىن باالى سر او مى
شىت و به روح او مى دهند و  نوشانند تا سسىت و تلخى مرگ از او برود و نويد بزرگ را به او مى جامى از شراب 

امام على عليه  »2« .روى گار عزيز حكيم حبيب قريب مىتو نزد پرورد . خوش باش و جايگاهت نكو باد: گويند مى
  :فرمايد ها براى ما ارائه مى تر گوياىي از حلظه مرگ و سكرات غافلگري كننده از آن حلظه السالم ترسيم زنده و توصيف دقيق

َو تـََغيـََّرْت َهلا اْلوانـُُهْم، ُمثَّ اْزداَد اْلَمْوُت فيِهم ُوُلوجًا، َفحيَل  اْجَتَمَعْت َعَلْيِهُم َسْكَرُة اْلَمْوِت َو َحْسَرُة اْلَفْوِت، فـََفتَـَرْت َهلا اْطرافـُُهمْ 
   ِصحٍَّة ِمْن َعْقِلهِ   بـَْنيَ اَحِدِهْم َو بـَْنيَ َمْنِطِقه، َو انَُّه لَبَـْنيَ اْهِلِه يـَْنظُُر بَِبَصرِِه َو َيْسَمُع بِاْذنِِه َعلى

______________________________  
  .1، حديث 261، باب 3009/ 1: ؛ علل الشرايع17، حديث 6، باب 158/ 6: ر األنوارحبا -)1(

  .8743، حديث 1، باب 500/ 7: ؛ مستدرك الوسائل6، حديث 2، باب 27/ 74: حبار األنوار -)2(

  112: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

فيَم اْذَهَب َدْهَرُه؟ َو يـََتذَكَُّر اْمواًال َمجََعها، اْغَمَض ىف َمطالِِبها، َو اَخَذها ِمْن  ُعُمَرُه؟ وَ   َو َبقاٍء ِمْن لُبِِّه، يـَُفكُِّر ِفيَم أَْفىن
ا َقْد َلزَِمْتُه تَِبعاٌت َمجِْعها، َو اْشَرَف َعلى ا َو ُمْشَتِبهاِ ا،  ِفراِقها، تـَْبقى  ُمَصرَّحاِ فـََيُكوُن  ِلَمْن َوراَئُه يـَنـَْعُموَن فيها، َو يـََتَمتـَُّعوَن ِ

ا، فـَُهَو يـََعضُّ َيَدُه َنداَمًة َعلى  ءُ َعلى اْلَمْهَنا ِلَغْريِِه َو اْلِعبْ  ْوِت ِمْن أَْمرِِه َو   َظْهرِِه، َو اْلَمْرءُ َقْد َغِلَقْت ُرُهونُُه ِ
َ
ما َأْصَحَر َلُه ِعْنَد امل

ا َو َحيُْسُدُه َعَلْيها َقد حاَزها ُدونَه    َأنَّ الَّذىيـَْزَهُد فيما كاَن يـَْرَغُب فيِه أَيَّاَم ُعُمرِِه َو يـََتَمىنَّ  َ   !كاَن يـَْغِبطُهُ 

ْرَفُه َجَسِدِه َحىتَّ خاَلَط ِلسانُُه َمسَْعُه، َفصاَر بـَْنيَ َأْهِلِه اليـَْنِطُق بِِلسانِِه َو الَيْسَمُع ِبَسْمِعِه، يـَُردُِّد طَ   فـََلْم يـََزِل اْلَمْوُت يُباِلُغ ىف
ُه َكما قُِبَض َمسُْعُه، َو ُوُجوِهِهْم َيرى َحرَكاِت اْلِسَنِتِهم َو الَيْسَمُع َرْجَع َكالِمِهم ُمثَّ اْزداَد اْلَمْوُت اْلِتياطاً ِبِه، فـَُقِبَض َبَصرُ   ِر ىفِبالنَّظَ 

  »1« .َخَرَجِت الرُّوُح ِمْن َجَسِدِه َفصاَر ِجيَفًة بـَْنيَ َأْهِلهِ 
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ها به  از دستشان رفته يك جا آنان را در بر گرفت، اعضاى بدنشان در برابر آن سخىتسكرات مرگ و اندوه بر آنچه 
  .سسىت گراييد، رنگشان تغيري كرد

سپس مرگ بيشرت در وجودشان نفوذ منود و بني آنان و سخن گفتنشان مانع شد و آن حمتضر در ميان اهل بيتش با 
كند كه عمرش را در  ش جباست و فكرش باقى است، انديشه مىشنود در حاىل كه عقل بيند، و با گوشش مى اش مى ديده

آورد ثروتى را كه مجع كرده و در به دست آوردنش توجه به حالل  چه راهى به باد داده و روزگارش را كجا برده، به ياد مى
بند گناه مجع و حرام ننموده و از جاىي كه حالل و حرامش برخى روشن و برخى مشتبه بوده و به چنگ زده و فعًال پاي

گذرانند و از  ماند و در آن خوش مى آورى آن ثروت است و مشرف بر جدا شدن از آن شده، ثروتى كه براى وارثان مى
ره   مند آن 

______________________________  
  .108خطبه : ج البالغه -)1(

  113: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

در پى آنچه وقت . ث و بار مسؤولّيت آن بر دوش اوست واو در گرو اين ثروت استشوند، راحىت آن نعمت براى وار  مى
ميل  گزد، و به آنچه در ايام عمرش به آن رغبت داشته ىب شود از حسرت دست به دندان مى مردن برايش ظاهر مى

ورزيد  ن به او حسد مىخورد و به خاطر آ آن كسى كه قبل از اين به ثروت او غبطه مى! كند اى كاش شود و آرزو مى مى
رود كه ديگر گوشش مانند زبانش از   آن گاه مرگ در غلبه بر بدنش چندان پيش مى. آن ثروت را به جاى او گرد آورده بود

ماند كه قدرت سخن گفنت و قوت شنيدن ندارد، ديده به چهره اهل و  اش مى ايستد در حاىل كه ميان خانواده كار مى
شود،  شنود سپس پنجه مرگ با او گالويز مى بيند وىل صداى كالم آنان را منى بانشان را مىگرداند، حركات ز  عيالش مى

  ....افتد  اش مى اى شده بني خانواده رود، و الشه افتد و روح از بدنش بريون مى چشم او نيز، مانند گوشش از كار مى

   حاالت مرگ و حكمت آن

رسيدن به سرنوشىت است كه در انتظار اوست و انسان پيوسته در حال ها، در واقع  هاى بروز اين حالت يكى از حكمت
و اين واقعّيت به ويژه در انتظار كفار و مشركني است  . برد و حقيقت مطلب بر او روشن نيست شك و ترديد به سر مى

و افكارشان فاصله گريند، پس حلظاتى چند بني آرزوها  كنند و مرگ و قيامت را به مسخره مى كه دين اسالم را انكار مى
  .هويىت باطل را به مهراه دارد رسند كه پوچى و ىب اما آنان به آن يقيىن مى. شود ها به يقني تبديل مى افتد و شبهه مى
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  .شوند ارواح خبيثه و شيطاىن مانند ارواح كافران و منافقان هستند كه به دوزخ دعوت مى: اما گروه دوم

   گوارتر است، چون او از هر گونه آلودگىجان كندن كافر از بالهاى دنياىي نا 

  114: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اى كه  روحى و جسمى انباشته شده است و راه پاكى را هم نگذرانده است پس در حلظه تسليم جان، وسيله جنات دهنده
كند و  ها تشويق مى ار حق و ارزشها بريون بكشد وجود ندارد و عالوه بر اين شيطان هم او را به انك او را از منجالب

  .رود كند، در اين وضعيت جان كندن بر او بسيار سخت شده و به بدترين حال از دنيا مى سپس رها مى

ها مانند انتقال جنني به دنيا به مهراه  گويند كه مردن انسان متام شدن و نابودى است؛ اين حلظه برخالف آنچه ماديني مى
  .شود زندگى جديدى آغاز مىدرد و رنج فراوان است و 

   مرگ در كالم امام سجاد عليه السالم

  

  :مرگ چيست؟ فرمود: از على بن احلسني عليه السالم امام سجاد عليه السالم پرسيدند

ها و  براى مؤمن مانند كندن لباس چركني و پرحشره است، و گشودن غل و زجنريهاى سنگني و تبديل آن به فاخرترين لباس
و براى كافر مانند كندن لباس فاخر است و انتقال از . هاست ترين منزل ها و مناسب طرها و راهوارترين مركبخوشبوترين ع

 .هاست ترين عذاب ها و بزرگ ترين منزل ها و وحشتناك ترين لباس ترين و خشن هاى مورد عالقه و تبديل آن به چرك منزل
»1«  

   مرگ در كالم امام كاظم عليه السالم

  

است كه، امام موسى بن جعفر عليه السالم وارد بر كسى شد در حاىل كه غرق سكرات موت بود و به در روايت 
  :گفت، مجعيت عرض كردند هيچكس پاسخ منى

  دوست دارمي حقيقت مرگ را براى ما شرح دهى و! اى فرزند رسول خدا صلى اهللا عليه و آله
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______________________________  
  .4، حديث 289: ؛ معاىن األخبار9، ذيل حديث 6، باب 155/ 6: حبار األنوار -)1(

  115: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  بگوىي بيمار ما اكنون در چه حاىل است؟

  :فرمود

كند و آخرين ناراحىت اين عامل است و كفاره آخرين گناهان  مرگ وسيله تصفيه است كه مؤمنان را از گناه پاك مى
است ا مى هايشان جدا مى در حاىل كه كافران را از نعمت. باقيمانده آ رسد و  كند و آخرين لذت يا راحىت است كه به آ

و اّما اين شخص حمتضر به كلى از گناهانش پاك شد و از معاصى . اند آخرين پاداش كار خوىب است كه احياناً اجنام داده
و او هم اكنون شايستگى آن را پيدا كرده  . شود مى بريون آمد و خالص گشت آن چنان كه لباس چركني با شستشو پاك

  »1« .كه در سراى جاويد مهنشني ما اهل بيت باشد

   مرگ در كالم امام حسني عليه السالم

  .اكنون به تاريخ بنگرمي آن سوى حقيقت را از دريچه نگاه اولياء الّله به مرگ مشاهده كنيد

  :شدت گرفنت جنگ، تعبري لطيفى درباره مرگ براى يارانش ارائه فرمود امام حسني عليه السالم در روز عاشورا به هنگام

اِئَمِة، َفايُُّكم َيْكَرُه اْن   َفَما اْلَمْوُت االَّ قـَْنَطَرةٌ يـَْعبـُُر ِبُكم َعِن اْلبـُْؤِس َو الضَّرّاِء اىل! َصْرباً َبِىن الِكرامِ  اِجلناِن الواِسطَِة، َو النَّعيِم الدَّ
  .َقْصٍر َو َما ُهَو ِالْعداِئُكْم االَّ َكَمْن يـَْنَتِقُل ِمْن َقْصٍر اَىل ِسْجٍن َو َعذابٍ   ِسْجٍن ِإىل يـَْنَتِقَل ِمنْ 

ْؤِمِن َو َجنَُّة الكاِفِر َو اْلَمْوُت ِجْسُر هُؤالِء إَىل   َحدََّثىن  ِإنَّ اىب
ُ
ِجناَِِم َو   َعْن َرُسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله َأنَّ الدُّنيا ِسْجُن امل

  »2« .َجِحيِمِهم  ِجْسُر هُؤالِء ِإىل

______________________________  
  .6، حديث 289: ؛ معاىن األخبار9، ذيل حديث 6، باب 155/ 6: حبار األنوار -)1(

  .9، حديث 6، باب 154/ 6: حبار األنوار -)2(
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  116: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شت و  ها به باغ ها و رنج دان مردان بزگوار، مرگ تنها پلى است كه مشا را از ناراحىتشكيباىي كنيد اى فرزن هاى وسيع 
كدام يك از مشا از انتقال يافنت از زندان به قصر ناراحتيد؟ و اما نسبت به دمشنان مشا . كند هاى جاودان منتقل مى نعمت

  .قل كنندمهانند اين است كه شخصى را از كاىف به زندان و عذاب منت

ا به : پدرم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله نقل فرمود كه شت كافر است و مرگ تنها پل آ دنيا زندان مؤمن و 
شت و پل اينها به جهّنم است باغ   .هاى 

  :هاى عملى اهل بيت عليهم السالم گوش جان بسپارمي پس نيكوست به سفارش

  :فرمايد حضرت صادق عليه السالم مى

دوست دارد خداى عزوجل سكرات مرگ را بر او سبك گرداند بايد به خويشانش رسيدگى كند و به پدر و مادرش  هر كه
 .هاى مرگ را بر او آسان گرداند و در زندگيش هرگز به ندارى نيفتد اگر چنني كند، خداوند عزوجل سخىت. نيكى كند

»1«  

______________________________  
  .82، حديث 2، باب 81/ 71: ؛ حبار األنوار967، حديث 432: ىاألماىل، شيخ طوس -)1(

  117: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   هاى سخت به سالمت بريون آمدن از آزمايش - 6

فتنه در حقيقت به معناى وسيله آزمودن و آزمايش كردن است كه در اصل به گداخنت طال و زر در آتش براى امتحان 
  .اين به جهت جتربه و آزمايش حسى است. ناخالصى آن گويند

و . شود، مقصود، گمراهى كفر و عذاب و خالف و رسواىي است اين واژه هنگامى كه در آيات و روايات استفاده مى
  .شود كه امرى سخت يا ناپسند مورد آزمايش قرار گريد اى طرح مى بيشرت در زمينه

  :فرمايد عالمه طباطباىي در اين زمينه مى
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عبارت است از وسيله آزمايش و امتحان و مراد از قرار دادن مؤمنان به عنوان وسيله براى آزمايش كفار، مسلط  فتنه «
تا بدين وسيله خداوند آنان را در بوته آزمايش گذارد تا هر تباهى و فسادى كه در خود . كردن كافران بر ايشان است

در جاى ديگر  »1« ».دادند اميان آورده بودند انواع آزارها مىآنان مؤمنان را به خاطر اين كه . دارند بريون بريزند
  :فرمايد مى

خربمي و لذا آن را  كنيم اين است كه ما غالباً از باطن و درون اشيا ىب تفاوت ميان امتحان اهلى و امتحاىن كه ما بشر مى«
ه جهل و ناداىن نسبت به خداى كنيم تا بدين وسيله وضعيت ناشناخته آن بر ما معلوم شود، در حاىل ك امتحان مى

سبحان معنا ندارد و كليدهاى غيب در اختيار اوست، بنابراين تربيت و هدايت عامه اهلى نسبت به انسان كه به منظور 
گريد، امتحان است؛ زيرا با اين كار وضعيت موجود كه آيا اهل سراى  فراخواندن او به نيك فرجامى و سعادت صورت مى

به مهني دليل است كه خداوند متعال اين عملكرد . رسد عقاب و كيفر به منّصه ظهور و تعني مىثواب است يا سراى 
   خود يعىن تشريع و جهت خبشيدن به حوادث را به نام

______________________________  
  .سوره ممتحنه 5، ذيل آيه 233/ 19: تفسري امليزان -)1(

  118: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد و به طور كلى و عام مى.  و ابتال و فتنه نامربده استبال

رت عمل مى« و چنانكه  »1« ».كنند ما آنچه را بر روى زمني است زيور آن قرار دادمي تا مردم را بيازماييم كه كدام يك 
اىي   شود آيات امتحان، بال را به كليه امور مربوط به انسان تعميم مى مالحظه مى كه به وجود او و اعضاى دهد چه آ

اىي كه از حيطه وجود او خارج است اما به حنوى با او  وجود او مربوط مى شود مانند گوش و چشم و زندگى و چه آ
ره نيز . شود مند مى ارتباط دارد، مانند فرزند و مهسر و ايل و تبار و دوست و مال و مقام و هر آنچه به نوعى از آن 

خالصه آن كه اين آيات هر جزئى از اجزاى . رسد هاىي كه به انسان مى انند مرگ و ديگر مصيبتنقطه مقابل اين امور م
كند، وسيله امتحان و آزمايش خداوند از انسان برمى  عامل و هر حالىت از حاالت انسان را كه با انسان ارتباط پيدا مى

خداوند براى . گريد رد آزمايش گوناگون قرار مىبر اساس آيات قرآن جميد، انسان در مهه مراحل زندگى مو  »2« .مشارد
  .هاى روحى و قلىب او را بيازمايد دهد تا جاذبه هاى داغ امتحان قرار مى تربيت انسان مهيشه او را در كوره

  :فرمايد مال و فرزند دو عامل مهم نزد خداوند است كه مى
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َآ َأْمَو ُلُكْم َوأَْولدُُكْم ِفتـَْنٌة    »3« »َوَأنَّ اللََّه ِعنَدُه َأْجٌر َعِظيمٌ َواْعَلُمواْ َأمنَّ

  .و بدانيد كه اموال و فرزندانتان فقط وسيله آزمايش مشاست، وخداست كه پاداشى بزرگ نزد اوست

  :فرمايد تا جوهره باطن در دو وضعيت مشخص شود كه مى. فتنه گاه آزمون خري و گاه آزمايش شر است

______________________________  
  .7): 18(كهف  -)1(

  .، كالم ىف اإلمتحان و حقيقته36 -31/ 4: تفسري امليزان -)2(

  .28): 8(أنفال  -)3(

  119: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َنا تـُْرَجُعونَ  َنًة َو ِإلَيـْ   »1« »ُكلُّ نـَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت َو نـَبـُْلوُكم ِبالشَّّر َو اخلَْْريِ ِفتـْ

يدسىت، ثروت، سالمت، [به نوعى خري و شر ]  چنانكه سزاوار است[است و ما مشا را هر كسى چشنده مرگ  كه 
  .شويد كنيم، و به سوى ما بازگردانده مى آزمايش مى]  بيمارى، امنيت و بالست

. كنند روند و خويشنت را گم مى بينند از جاده حقيقت بريون مى ها خرب ندارند كه تا سخىت مى اّما مردم از اين آزمايش
  :فرمايد خداوند در اين زمينه مى

َآ أُوتِيُتهُ َعَلى َنٌة َو لِكنَّ َأْكثـََرُهْم َاليـَْعَلُمونَ   َفِإَذا َمسَّ اْإلِنسَن ُضرٌّ َدَعانَا ُمثَّ ِإَذا َخوَّْلنُه ِنْعَمًة ّمنَّا َقاَل ِإمنَّ   »2« »ِعْلٍم َبْل ِهَى ِفتـْ

از ]  براى برطرف شدن آسيب[خبواند، سپس هنگامى كه ]  برطرف كردنشبراى [پس چون انسان را آسيىب رسد، ما را 
] پندارد چنني نيست كه مى! [ام فقط آن را بر پايه دانش و كارداىن خود يافته: گويد دهيم، مى سوى خود نعمىت به او مى

به اين [وىل بيشرت آنان ] خيزد؟ كند يا به طغيان برمى كه آيا به خاطر آن سپاس گزارى مى[بلكه آن نعمت آزمايشى است 
  .معرفت و آگاهى ندارند]  واقعيت

   ويژگى امتحان اهلى
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  :هاى اهلى است دو نكته اساسى در امتحان

هاست تا پاداش  هاى عملى و فكرى انسان امتحان خداوند براى آزمايش قوى از ضعيف است و مهچنني پرورش برترى - 1
  .و كيفر عمل نيك و بد مشخص شود

  كند تا امتياز و ها متام مى ها؛ حجت و دليل را بر مهه انسان با امتحانخداوند  - 2

______________________________  
  .35): 21(انبياء  -)1(

  .49): 39(زمر  -)2(

  120: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .هاى آدميان معلوم گردد ارزش

  :شوند مى ها در برابر بالها و حوادث چهار گروه بنابراين انسان

  .كنند اند و مهيشه از روزگار شكايت مى اى در برابر بال فرياد كننده عده -الف

ا را گله انسان: مانند   .كند مند مى هاى دنيا دوست و مال پرست كه ترس از دست دادن مال، آ

  .ديد شاكرتر بود مىحضرت ايوب عليه السالم كه هر چه بيشرت بال : مانند. اى در بالها صبور و شاكرند عده -ب

  .دانند رزمندگان راه حق كه شهادت را پاداش آمساىن مى: مانند. دانند اى بال را هديه آمساىن مى عده - ج

شوند و از حق دفاع  هاى جنگ حق عليه باطل مى جواناىن كه عازم جبهه: مانند. روند اى هم به استقبال بال مى عده - د
  .كنند مى

ها مردود  آيند و گروهى سرافكنده در آزمايش نيا، گروهى سرافراز از امتحان بريون مىپس در اين گرداب و سراب د
  .شوند مى

   امتحان در روايات
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گريد، آيا در آسايش و امنيت ديندارند و در  ها مورد سنجش قرار مى دين و اميان انسان: در روايات آمده است كه
  .مشكالت هم پايبند به اصول اعتقادى هستند

  :فرمايد داند و مى لى عليه السالم اصل آزمايش را از مسلمات امر خداوند مىحضرت ع

  .َعَلْيُكم َزماٌن يُْكَفأُ فيِه اْالسالُم َكما ُيْكَفأُ اِإلناءُ ِمبا فيهِ   ايـَُّها النَّاُس َسَيْأتى

  :ْذُكْم ِمْن اْن يـَْبَتِلَيُكم، َو َقْد قاَل َجلَّ ِمْن قاِئلٍ ايـَُّها النَّاُس، إنَّ اللََّه َقْد اعاذَُكْم ِمْن اْن َجيُوَر َعلْيُكْم وََملْ يُعِ 

  

  121: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »2« .»1« »ِإنَّ ِىف َذ ِلَك َألَيٍت َو ِإن ُكنَّا َلُمْبَتِلنيَ 

! اى مردم. واژگون گرددرسد كه اسالم واژگون شود مهچون ظرىف كه با حمتوياتش  به مهني زودى زماىن بر مشا مى! اى مردم
خدا مشا را پناه داده از اين كه بر مشا ستم روا دارد، وىل به مشا اين تأمني را نداده كه در معرض آزمايش قرارتان ندهد، آن 

  .»امي هاىي است و ما آزمايش كننده در اين برنامه نشانه«: ترين گوينده در قرآن فرمود بزرگ

حتمى است كه هيچ گذشت و جدا كردىن براى هيچ كسى وجود ندارد حىت پيامربان و هاى  آرى، امتحان اهلى از برنامه
  .و حىت شيطان هم در اطاعت از حق آزموده شد. شوند اولياى خدا با درجات باالتر آزمايش مى

  !آيا امكان دارد خداوند ما را امتحان نكند؟: شخصى به حضرت على عليه السالم گفت

  :حضرت فرمود

َنٍة َولِكْن َمِن اْسَتعاَذ فـَْلَيْسَتِعْذ ِمْن   ِالنَّه لَْيَس اَحٌد االَّ َو ُهو ُمْشَتِمٌل َعلى» اُعوُذ ِبَك ِمَن الِفتـَْنةِ   اللَُّهمَّ ِإىنّ «: اَحدُُكمْ  اليـَُقوَلنَّ  ِفتـْ
ِت اْلِفَنتِ    »3« .ُمِضالَّ
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اما . نيست مگر اين كه مشمول امتحان است چه اين كه كسى» برم اهلى، از امتحان به تو پناه مى«: كسى از مشا نگويد
  .هاى گمراه كننده پناه جويد اگر كسى خواست از خدا پناه جويد بايد از فتنه

مقصود حضرت اين است كه از خدا خنواهيد كه مشا را امتحان نكند چرا كه امتحان يقيىن و مهگاىن است بلكه از او 
  سرافرازى و موفقيت در امتحان را

______________________________  
  .30): 23(مؤمنون  -)1(

  .102خطبه : ج البالغه -)2(

  .93حكمت : ج البالغه -)3(

  122: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ها و امور   ها و ترس حمذورات فتنه در دعاى امام سجاد عليه السالم مهان مضّالت فنت است كه به معناى سخىت. خبواهيد
  .فريبنده دنيا استگمراه كننده و 

  :حضرت صادق عليه السالم فرموده كه حضرت على عليه السالم به عبدالّله بن حيىي فرمود

ا طاعاتـُُهْم َو َيْسَتِحقُّوا َعَلْيها ثـََوابـََها  َجَعَل َمتْحيَص ُذنُوِب ِشيَعِتنا ىف  احلَْْمُدلّله الَّذى ْنيا ِمبِْحَنِتِهْم لَِتْسَلَم ِ   »1« .الدُّ

تا به اين . ها و مشكالت در دنيا قرار داد ش از براى خداىي است كه زدودن گناهان پريوان ما را به سبب سخىتستاي
  .شان گردد ها و بالها طاعات آنان؛ سالمت مباند و پاداشى سزاوار نصيب رنج

يعىن زمان . ياد استگريند؛ كه مدت آن اندك است و عافيت آن ز  به هر حال اهل حق و اميان در فشار و شدت قرار مى
بال و صرب به مدت عمر انسان كوتاه و گذراست وىل زمان آسايش و راحىت آن بلند و مهيشگى است كه آن در آخرت 

  .است

  :گردى پس به فرمايش موال بنگر كه راه چاره را چه پيشنهاد فرموده است اگر در پى راهى اساسى مى

  »2« .َعْل َلُه َخمَْرجاً ِمَن اْلِفَنتِ َو نُوراً ِمَن الظَُّلِم َو ُخيَلُِّدُه ِفيما اْشتَـَهْت نـَْفُسهُ َو اْعَلُموا انَُّه َمْن يـَتَِّق اللََّه جيَْ 
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ها را برايش باز كند، و به او نورى بنماياند كه از تاريكى  بدانيد آن كه تقواى اهلى را رعايت كند خداوند راه خروج از فتنه
  .آرزوى اوست جاويدان كندبرهد، و او را در آنچه كه ميل و 

برمي  هاى سخت و آسان كه مهگان در خواب غفلت به سر مى بنابراين از درگاه حق تعاىل طلب كنيم كه در دوران آزمايش
شت    به سالمت گذر كنيم و به سوى 

______________________________  
  .7، حديث 23: العسكرى؛ تفسري االمام 48، حديث 12، باب 232/ 64: حبار األنوار -)1(

  .182خطبه : ج البالغه -)2(

  123: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .عنرب سرشت فرود آييم

  :رسول الّله صلى اهللا عليه و آله فرمود

شت منزل ا منى در  ير آن اى و نه در ز  ها آويزه رسند، نه بر فراز آن منزل هاىي است كه بندگان با اعمال و كردارشان به آ
بال كشيدگان اندوه : اهل اين منازل كيانند؟ فرمود! اى رسول خدا: عرض شد. ستوىن وجود دارد بلكه در آمسان معّلقند

  »1« .ديده

______________________________  
  .277: ؛ أعالم الدين1، باب 194/ 78: حبار األنوار -)1(

  124: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

شت عنرب سرشتجنات از  - 7    جهّنم و قرار گرفنت در 

عامل حيات و زندگى مهچون كارواىن است كه از جهان عدم به حركت درآمده و در مسري ىب انتهاى خود به سوى 
ايت خنواهد شد وىل سري او به  رود، هر چند خملوقات حمدودند و حمدود هرگز ىب ايت كه ذات پاك خداست پيش مى ىب

  .يابد گردد، حىت پس از قيام قيامت باز اين سري تكاملى ادامه مى متوّقف منىسوى تكامل نيز 
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و از آجنا كه آغاز اين حركت از ناحيه پروردگار شروع شده و خنستني جرقه حيات از او پديد آمده و اين حركت تكاملى 
  .نيز به سوى او است، تعبري رجوع و بازگشت شده است

  :فرمايد حضرت حق مى

يًعا َوْعَد اللَِّه َحقا إِنَُّه يـَْبَدُؤاْ اْخلَْلَق ُمثَّ يُِعيُدُه لَِيْجزَِى الَِّذيَن َءاَمُنواْ َو عَ ِإلَْيِه  ِمُلواْ الصِلحِت بِاْلِقْسِط َو الَِّذيَن َكَفُرواْ َهلُْم َمْرِجُعُكْم مجَِ
يٍم َو َعَذاٌب أَِليُم ِمبَا َكانُواْ َيْكُفُرونَ    »1« »َشرَاٌب ّمْن محَِ

ترديد اوست كه جهان آفرينش را  اى حق وثابت؛ ىب وعده] خدا مشا را وعده داد. [بازگشت مهه مشا فقط به سوى اوست
اند، به عدالت و  اند و كارهاى شايسته اجنام داده گرداند تا كساىن كه اميان آورده بازمى]  به قيامت[آفريند، سپس آن را  مى

ورزيدند، شربىت از آب بسيار جوشان و  افر شدند به كيفر كفرى كه مهواره مىانصاف پاداش دهد، و براى كساىن كه ك
  .عذاىب دردناك است

   در آيه ديگر كوشش و تالش نيكوكاران را تشبيه به يك مسابقه معنوى كرده كه

______________________________  
  .4): 10(يونس  -)1(

  125: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اىي شت است آن آمرزش اهلى و نعمت هدف    .هاى جاويدان 

  »1« »َمْغِفَرٍة ّمن رَّّبُكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّمَو ُت َواْألَْرُض أُِعدَّْت ِلْلُمتَِّقنيَ   َوَسارُِعواْ ِإَىل 

نايش  شىت كه  ش آمسان]  به وسعتِ [و به سوى آمرزشى از پروردگارتان و  ىت كه براى ها و زمني است بشتابيد؛ 
  .پرهيزكاران آماده شده است

و در  . از مسارعت به معىن كوشش و تالش دو يا چند نفر براى پيشى گرفنت در رسيدن به يك هدف است سارعوا
  .كارهاى نيك، قابل ستايش و در كارهاى بد نكوهيده است

م دادن يك كار اگر تنها باشد معموًال كار در حقيقت قرآن در اين جا از يك نكته رواىن استفاده كرده كه انسان براى اجنا
م مسابقه را بدون سرعت و عادى اجنام مى اى كه جايزه باارزشى دارد، متام نريو  دهد وىل اگر جنبه مسابقه به خود بگريد آ
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 تازد، اگر هدف اين مسابقه در درجه گريد و با سرعت هر چه بيشرت به سوى هدف پيش مى و انرژى خود را به كار مى
اول مغفرت قرار داده شده براى اين است كه رسيدن به مقام معنوى بدون آمرزش و شستشوى از گناه ممكن نيست، 

اد   .خنست بايد خود را از گناه شست و سپس به مقام قرب پروردگار گام 

  .اند ياىب به حقيقت آخرت در مسابقه اند كه در راه و مؤمنان چنني

و مراد حضرت از اين درخواست اين است كه؛ مسافران . ودانگى ماندگار است، يعىن ماندن مهيشگى و جاخلود
ا فراهم كند   .پرهيزگار، آخرت را از ورود در آتش دائمى و مطلق سامل نگه دارد و جايگاه آسايش را براى آ

شت به . ، حمل اسرتاحت در نصف روز است مقيل مقدار در روايات آمده است كه خداوند در حسابرسى بر اهل 
شت ختفيف مى    دهد و براى نصف روز دنيا در 

______________________________  
  .133): 3(آل عمران  -)1(

  126: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .شوند سپس به جايگاه ابدى منتقل مى »1« .جهّنميان مهچنني مقدار مقّرر شده است

كه تنها متقيان به آن جايگاه عنرب سرشت، » َمقيل املتقني«: رد شرح فرمودو اّما حضرت سّجاد عليه السالم در دعاى مو 
  :فرمايد اند نه ديگران، مهان طور كه در سوره فرقان مى وعده مهيشگى داده شده

َرّبَك َوْعًدا   ْم ِفيَها َما َيَشآُءوَن خِلِديَن َكاَن َعَلىهلَُّ * ُقْل َأَذ ِلَك َخيـٌْر أَْم َجنَُّة اْخلُْلِد الَِّىت ُوِعَد اْلُمتـَُّقوَن َكاَنْت َهلُْم َجَزآءً َو َمِصريًا
  »2« »مَُّسوًال 

شت جاوداىن كه به پرهيزكاران وعده داده]  آتش سوزان[آيا اين : بگو اند كه پاداش و بازگشت گاه آنان  رت است يا 
اى است  ت، اين بر عهده پروردگارت وعدهاند براى آنان فراهم اس در آجنا هر چه خبواهند در حاىل كه جاودانه* است؟

  .]و مورد انتظار اهل اميان از خداى خبشنده و كرمي[درخواست شده 

شت را به مؤمنان متقى وعده داده است و هيچ گونه حق و استحقاقى در كار نيست وىل به خاطر  زيرا كه خداوند 
  .مباح و غريمباح بايد پاداشى شايسته داشته باشندهاى  هاى دنيا و دورى از لذت تقواى فوق العاده و پذيرش سخىت
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شتيان كلمه  را به كار برده است؛ » ُخلد«پرسشى در اين جا مطرح است كه چرا خداوند درباره مژده جايگاه دوزخيان و 
د و شدن گرفتند؛ اهل طاعت منى هاى دشوارى قرار مى شدند و يا گروهى در آزمايش با اين كه اهل گناه اگر هدايت مى

  امور دنيا مهه حمدود است پس اين جاودانگى بر اساس عدالت نيست؟

  شود كه با مطالعه آيات و پاسخ اين سؤال از دقت در مطالب گذشته روشن مى

______________________________  
  .سوره فرقان 24، ذيل آيه 73 -72/ 24: التفسري الكبري، فخر رازى -)1(

  .16 -15): 25(فرقان  -)2(

  127: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :آيد روايت به دست مى

شت ابدى با قيد تقوا داده است و هرگز بنده شت  خداوند به مؤمنان پرهيزگار وعده  اى حق يا استحقاقى نسبت به 
شت مىها با ختفيف در حماسبه و شفاعت و گذشت خداوند و اولياء الّله  رفنت ندارد و حىت بسيارى از انسان . روند به 

و نكته ديگر اين كه مهيشگى بودن پاداش و كيفر مؤمنان و كافران بر اساس نيت آنان است؛ زيرا قصد و عالقه و هدف 
اهل اميان، اجنام عمل صاحل و طاعت اهلى براى مهيشه است پس اطاعت و پرهيزگارى دائمى حالىت سخت و كوبنده لذت 

  .است، پس عاقبت خوشى و راحىت است

ها و دورى از راه حق و انكار  ها و هوس كنند اين است كه به دنبال لذت شان تا هنگامى كه زندگى مى اّما اهل گناه نيت
ا درد و آتش است كند و مهان گونه جاودانه  با اين حال هر كسى بر اساس نيت زندگى مى. معاد باشند؛ پس سراجنام آ

  .گريد صورت منىبنابراين بر كسى يا گروهى ظلمى . ماند مى

  :فرمايد داند و مى حضرت صادق عليه السالم اين نكته را مستند به شاكله انسان مى

َا ُخلَِّد اْهُل النَّاِر ِىف النَّاِر ِألَنَّ نِيَّاِِْم كاَنْت ِىف الدُّنْيا اْن َلْو ُخلُِّدوا ِفيها اْن يـَْعُصوا  ا ُخلَِّد اْهلُ ِإمنَّ اجلَْنَِّة ِىف اْجلَنَِّة  اللََّه أََبداً، َو امنَّ
ْنيا َأْن َلْو بـَُقوا ِفيها اْن يُِطيُعوا اللََّه أََبداً فَِبالنـِّيَّاِت ُخلَِّد َهُؤالءِ    :  َو َهُؤالِء ُمثَّ َتال قـَْوَلُه َتعاىلِألَنَّ نِيَّاِِم كاَنْت ِىف الدُّ

  »1« »َشاِكَلِتهِ   ُقْل ُكلٌّ يـَْعَمُل َعَلى
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  »2« .ِتهِ َعَلى نِيَّ : قالَ 

دوزخيان از اين رو در آتش جاويدانند كه در دنيا نيتشان اين بود كه چنانچه تا ابد زنده مبانند، خدا را نافرماىن كنند و 
شت جاويدانند كه در دنيا بر اين نيت بودند كه مهيشه خدا را فرمان برند ها هر دو گروه  پس به نيت. شتيان در 

   بگو هر كس بر پايه«: ن آيه را تالوت فرمودسپس حضرت اي. جاودانه هستند

______________________________  
  .84): 17(اسراء  -)1(

  .96، حديث 6، باب 50/ 1: ؛ وسائل الشيعة5، حديث 85/ 2: الكاىف -)2(

  128: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .با نيت خوديعىن : و فرمود» كند هاى اكتساىب خود عمل مى خلق و خوى و عادت

هاى  شوند و در سراى امنيت و آسايش، تلخى هاى پاك و ضمريهاى مطمئن و اميدوار به دار امان وارد مى مؤمنان با نيت
  .رود دنيا از بني مى

شت رفنت ارزان است؟   .آيد كه با اطاعت و شكيباىي به دست مى! چقدر 

  :حضرت رسول الّله صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »1« .ِباَحلقِّ َبشرياً اليُعذُِّب اللَُّه بِالنَّاِر ُمَوحِّداً أََبداً   بـََعَثىن  َوالَّذى

  .سوگند به آن كه مرا نويد دهنده برانگيخت، خداوند هرگز يكتاپرست را در آتش عذاب ندهد

  :فرمايد حضرت باقر صلى اهللا عليه و آله مى

شت رود و دوزخ در گرو پس، هر كه در . ها و بردبارى است شت در گرو گرفتارى دنيا بر نامالميات صرب كند به 
شت را بايد  »2« .ها را برآورده كند به جهّنم رود هاى نفس است پس، هر كه لذت و هوس ها و خواهش لذت پس راه 

  :ياىب را درخواست منود كه امام على عليه السالم فرمود شناخت و از صاحبانش كليد راه
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شت درآيد و از آتش برهدهر كس شش خصلت در او گ كسى كه خدا را بشناسد و فرمانش برد و شيطان : رد آيد به 
را بشناسد و نافرمانيش كند و حق را بشناسد و پريويش منايد و باطل را بشناسد و از آن بپرهيزد و دنيا را بشناسد و 

  »3« .دورش افكند و آخرت را بشناسد و آن را جبويد

______________________________  
  .31/ 29؛ التوحيد 1، حديث 1، باب 1/ 3: حبار األنوار -)1(

  .7، حديث 89/ 2: ؛ الكاىف4، حديث 62، باب 72/ 68: حبار األنوار -)2(

ج البالغه، ابن اىب احلديد135/ 1: جمموعة ورام -)3(   .264/ 20: ؛ شرح 

  129: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .اى حماسبه نشود ها دست يافت در منازىل سكونت خواهد گزيد كه مقدار آن به هيچ اندازه خصلتو چون مؤمن به اين 

  :فرمايد در اين زمينه حضرت على عليه السالم مى

شتيان چنان به نظر مى   »1« .بيند رسد كه هر انساىن ستارگان را در آمسان مى منازل شيعيان ما در ديده 

______________________________  
  .78، حديث 23، باب 148/ 8: حبار األنوار -)1(
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   دعاى

  

5  
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   دعا درباره خود و دوستانش

  

  

  133: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

»1«  

  

َنا عَ  حلَْاِد ِيف َعَظَمِتَك يَا َمْن َال تـَنـَْقِضي َعَجاِئُب َعَظَمِتِه َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َوآِلِه َواْحُجبـْ ُة ُمْلِكِه » 2«ِن اْإلِ َويَا َمْن َال تـَْنَتِهي ُمدَّ
َويَا َمْن َال تـَْفَىن َخزَاِئُن َرْمحَِتِه َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َوآِلِه واْجَعْل لََنا َنِصيباً ِيف » 3«َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َوآِلِه َوَأْعِتْق رِقَابـََنا ِمْن َنِقَمِتَك 

َقِطُع ُدوَن ُرْؤيَِتِه اْألَْبَصاُر َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد وآِلِه وأَْدنَِنا ِإَىل قـُْرِبَك » 4«ِتَك َرمحَْ  َويَا َمْن َتْصُغُر ِعْنَد َخَطرِِه » 5«َويَا َمْن تـَنـْ
َواِطُن اْألَْخَباِر َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد وآِلِه وَال تـَْفَضْحَنا َلَدْيَك َويَا َمْن َتْظَهُر ِعْنَدُه بَـ » 6«اْألَْخَطاُر َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد وآِلِه وَكرِّْمَنا َعَلْيَك 

َىل َأَحٍد َمَع َبْذِلَك َوَال َنْستَـْوِحَش اللَُّهمَّ َأْغِنَنا َعْن ِهَبِة اْلَوهَّاِبَني َِِبِتَك َواْكِفَنا َوْحَشَة اْلَقاِطِعَني ِبِصَلِتَك َحىتَّ َال نـَْرَغَب إِ » 7«
َنا َواْمُكْر َلَنا َوَال َمتُْكْر بَِنا َوَأِدْل » 8«َحٍد َمَع َفْضِلَك ِمْن أَ  َلَنا َوَال ُتِدْل ِمنَّا اللَُّهمَّ َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َوآِلِه وَِكْد لََنا َوَال َتِكْد َعَليـْ

نَا ِإلَْيَك َوَال تـَُباِعْدنَا َعْنَك ِإنَّ َمْن َتِقِه َيْسَلْم َوَمْن تـَْهِدِه يـَْعَلْم اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد وآِلِه وِقَنا ِمْنَك واْحَفْظَنا ِبَك َواْهدِ » 9«
َصْوَلِة اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َوآِلِه َواْكِفَنا َحدَّ نـََواِئِب الزََّماِن َوَشرَّ َمَصاِئِد الشَّْيطَاِن َوَمرَاَرَة » 10«َوَمْن تـَُقرِّْبُه ِإلَْيَك يـَْغَنْم 

َا يـُْعِطي» 11«السُّْلَطاِن  َا َيْكَتِفي اْلُمْكتَـُفوَن ِبَفْضِل قـُوَِّتَك َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َوآِلِه َواْكِفَنا َوِإمنَّ اْلُمْعطُوَن ِمْن َفْضِل  اللَُّهمَّ ِإمنَّ
َا يـَْهَتِدي اْلمُ  اللَُّهمَّ ِإنََّك َمْن » 12«ْهَتُدوَن ِبُنوِر َوْجِهَك َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َوآِلِه َواْهِدنَا ِجَدِتَك َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َوآِلِه َوَأْعِطَنا َوِإمنَّ

   َواَلْيَت َملْ َيْضُرْرُه ِخْذَالُن اْخلَاِذِلنيَ 
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َواْمنَـْعَنا ِبِعزَِّك ِمْن » 13«َهَدْيَت َملْ يـُْغوِِه ِإْضَالُل اْلُمِضلَِّني َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َوآِلِه َوَمْن َأْعَطْيَت َملْ يـَنـُْقْصُه َمْنُع اْلَمانِِعَني َوَمْن 
اْجَعْل َسَالَمَة قـُُلوِبَنا ِيف اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َوآِلِه وَ » 14«ِعَباِدَك َوأَْغِنَنا َعْن َغْريَك ِبِإْرَفاِدَك َواْسُلْك بَِنا َسِبيَل احلَْقِّ ِبِإْرَشاِدَك 
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اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َوآِلِه َواْجَعْلَنا ِمْن » 15«ِذْكِر َعَظَمِتَك َوفـَرَاَغ أَْبَدانَِنا ِيف ُشْكِر ِنْعَمِتَك واْنِطَالَق أَْلِسَنِتَنا ِيف َوْصِف ِمنَِّتَك 
ا اِعَني ِإَلْيَك َوُهَداِتَك الدَّ   .لَِّني َعَلْيَك َوِمْن َخاصَِّتَك اْخلَاصَِّني َلَدْيَك يَا أَْرَحَم الرَّاِمحِنيَ ُدَعاِتَك الدَّ

  135: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ْحلَاِد ِيف َعَظَمِتَك » 1«[  َنا َعِن اْإلِ ا َمْن َال تـَْنَتِهي ُمدَّةُ َويَ » 2«يَا َمْن َال تـَنْـَقِضي َعَجاِئُب َعَظَمِتِه َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َوآِلِه َواْحُجبـْ
  ] ُمْلِكِه َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َوآِلِه َوَأْعِتْق رَِقابـََنا ِمْن َنِقَمِتكَ 

بر حمّمد و آلش درود فرست، و ما را از سركشى و ستيزگى در برابر ! رسد هاى عظمتش به پايان منى اى آن كه، شگفىت
ايت منى رمانو اى آن كه دوران ف. بزرگيت، حايل و مانع باش بر حمّمد و آل حمّمد درود فرست، و ما را ! رسد رواييش به 

  .از جمازاتت رهاىي خبش

  :در مجالت زيبا و ملكوتى باال به چند مسأله بسيار مهم اشاره شده است

  .عجايب عظمت حق - 1

  .احنراف در اعتقاد به عظمت - 2

  .ايت بودن قدرت حضرت حقّ  ىب - 3

  .و عذاب آخرت رهاىي از ننگ دنيا - 4

   عجايب عظمت حق - 1

  :اند اهل فن، عجايب عظمت حضرت حمبوب را به دوگونه معنا كرده

ايت احتياج خملوقات به او، دوام  كمال ذات، بلندى شأن، بزرگى قدرت، كمال شرف، شّدت ىب  :اّول نيازى از خلق، 
  سلطنت و جريان ابدى حكومت بر
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، و قدرت هر صاحب قدرت »1«  ماسوا، كه او مبدأ مقام هر صاحب مقام، و منتهاى سلطنت هر صاحب سلطنت
  .شأىن ارفع از شأن او و سلطنىت اعظم از سلطنت او و مقامى مافوق او ازًال و ابداً وجود ندارد. است

ا كمال عظمت خالق خود را كيفّيت و كمّيت آفرينش موجودات و خملوقات شگفت آور، كه هر يك ا  :دّوم ز آ
  .منايانند مى

  عظمت حق از زبان قرآن جميد

  

به ذكر متام آيات كتاب حق و تفسري و توضيح هر يك در زمينه عظمت حق كه تصورش براى هيچ قدرتى ممكن نيست 
مناىي از عظمت حضرت رّب العزّه منامي، باشد كه نور اين آيات دور  به چند آيه به عنوان منونه اكتفا مى. بينم احتياجى منى

  .را به ما بنماياند

نـَُهنَّ ِلتَـْعَلُموا َأنَّ اللَّ  ٍء َقِديٌر َوَأنَّ اللََّه َقْد َأَحاَط  ُكلِّ َشي   َه َعَلىاللَُّه الَِّذي َخَلَق َسْبَع َمساَواٍت َوِمَن اْألَْرِض ِمثْـَلُهنَّ يـَتَـنَـزَُّل اْألَْمُر بـَيـْ
  »2« »اً ٍء ِعْلمَ  ِبُكلِّ َشي

ا هفت زمني را آفريد ا نازل مى. خداست كه هفت آمسان و نيز مثل آ شود تا بدانيد كه خدا  مهواره فرمان او در ميان آ
  .بر هر كارى تواناست و اين كه يقيناً علم خدا به مهه چيز احاطه دارد

   خلقت هفت آمسان و زمني

  :فرمايد ات كه مىمفّسران متخّصص براساس ششمني آيه سوره مباركه صافّ 

نـَْيا ِبزِيَنٍة اْلَكَواِكبِ    »3« »ِإنَّا َزيـَّنَّا السَّماَء الدُّ

______________________________  
  .142/ 2: رياض السالكني -)1(

  .12): 65(طالق  -)2(

  .6): 37(صافّات  -)3(
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  .رگان آراستيممهانا ما آمسان دنيا را به زيور ستا

  :گويند مى

بينيم و دانش بشر تاكنون به آن رسيده متاماً در رابطه با آمسان اّول است، و ماوراى اين مهه ثوابت و سيارات   آنچه ما مى
درباره هفت . كه هنوز عددش بر كسى معلوم نيست، شش جهان ديگر وجود دارد كه از دسرتس دانش ما بريون است

  .حمّققان مهان نظر آنان در مسأله هفت آمسان است زمني هم نظر بسيارى از

  علم حمدود بشر

ت آورى است دست دانش گر چه به اوج كمال برسد از احاطه به اوضاع هسىت،  . مسأله خلقت و آفرينش، مسأله 
  :در اين زمينه به دو آيه از قرآن جميد توجه مناييد. كوتاه خواهد بود

  »1« »ُقِل الرُّوُح ِمْن أَْمِر َريبِّ َوَما أُوتِيُتم مَِّن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِليًال َوَيْسأَُلوَنَك َعِن الرُّوِح 

  .اند روح از امر پروردگار من است، و از دانش و علم جز اندكى به مشا نداده: پرسند، بگو و از تو درباره روح مى

  :در روايىت از حضرت صادق عليه السالم نقل شده

اند دو حرف است و مردم تا آن روز بيش از آن دو حرف  ست و جمموع آنچه پيامربان آوردهدانش بيست و هفت حرف ا
  سازد و دانند و چون قائم قيام كند بيست و پنج حرف بقيه را برون آورده و در ميان مردم منتشر مى را منى

______________________________  
  .85): 17(اسراء  -)1(

  138: ، ص4 جتفسري و شرح صحيفه سجاديه، 

كند، مهه علم  تازه بقّيه علمى كه امام عصر آشكار مى »1« !دهد بدين سان جمموع بيست و هفت جزء دانش را نشر مى
  :نيست، كه مهه علم نزد خداوند است و بس
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َعةُ َأحبُْ  ُه ِمن بـَْعِدِه َسبـْ َا ِيف اْألَْرِض ِمن َشَجَرٍة أَْقَالٌم َواْلَبْحُر َميُدُّ   »2« »ٍر مَّا نَِفَدْت َكِلَماُت اللَِّه ِإنَّ اللََّه َعزِيٌر َحِكيمٌ َوَلْو أَمنَّ

آنچه درخت در زمني است قلم باشد و ] براى نوشنت و ثبت كردن كلمات خدا كه در حقيقت خملوقات او هستند[اگر 
ذيرد؛ يقيناً خدا تواناى و هفت درياى ديگر آن را پس از پايان يافتنش مدد رسانند، كلمات خدا پايان نپ]  مركب[دريا 

  .ناپذير و حكيم است شكست

   كرات مشابه كره زمني

  :گويند دانشمندان فلكى مى

ونيز . كند حداقل سيصد ميليون كره است كراتى كه مشابه كره زمني بر گرد خورشيدها در اين جهان بزرگ گردش مى
ها ميليون كره وجود دارد كه در شرايطى مشابه   كنند كه در كهكشاىن كه منظومه مشسى جزء آن است، ميليون تأكيد مى

  !اى از قدرت و احاطه و علم حضرت اوست و اين مهه گوشه. كره زمني قرار گرفته

  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى

  »3« .َهلِذِه النُُّجوُم الَّىت ِىف السَّماِء َمداِئُن ِمْثُل اْلَمداِئِن الَّىت ِىف األْرضِ 

  .كه در آمسان است شهرهاىي مهچون شهرهاى روى زمني هستند  اين ستارگاىن

______________________________  
  .841/ 2: ؛ اخلرائج و اجلرائح73، حديث 27، باب 336/ 52: حبار األنوار -)1(

  .27): 31(لقمان  -)2(

  .سوره صافّات 182، ذيل آيه 218/ 2: تفسري القمى -)3(
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يطاً  َولِّلِه َما ِيف السَّماَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض وََكاَن الّلُه ِبُكلِّ َشيْ    »1« »ٍء حمُِ

ها و آنچه در زمني است، فقط در سيطره مالكّيت و فرمانرواىي خداست؛ و خدا مهواره بر هر چيزى  و آنچه در آمسان
  .احاطه دارد
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نَـُهَما َخيُْلُق َما َيَشاءُ َوالّلُه َعَلىَولِّلِه ُمْلُك السَّماَواِت َواْألَ    »2« »ٍء َقِديرٌ  ُكلِّ َشيْ    ْرِض َوَما بـَيـْ

ها و زمني و آنچه ميان آن دو قرار دارد، فقط در سيطره خداست، هر چه را خبواهد  و مالكّيت و فرمانرواىي آمسان
  .آفريند، و خدا بر هر كارى تواناست مى

  »3« »السَّماَواِت َوِيف اْألَْرِض يـَْعَلُم ِسرَُّكْم َوَجْهرَُكْم َويـَْعَلُم َما َتْكِسُبونَ َوُهَو الّلُه ِيف 

ان و آشكار مشا را مى و او در آمسان به دست ] از خري و شر[داند، و نيز به آنچه  ها و در زمني، خداست كه 
  .آوريد، آگاه است مى

  :به قول عارف شوريده، مشس مغرىب

 در جهان مشهوراى مجال تو 
 

 ليكن از چشم انس و جان مستور

  ها نزديك نور رويت به ديده
 

 ليكن از ديدنش نظرها دور

  غري گرمى كجا كند ادراك
 

 زآفتاب منري تابان كور

 گر چه باشد عيان چه شايد ديد
 

 قرص خورشيد را به ديده مور

  توان تو را ديدن هم به تو مى
 

 بل توىي ناظر و توىي منظور

  

  )مشس مغرىب(

ج البالغه    عظمت حضرت رّب از زبان 

______________________________  
  .126): 4(نساء  -)1(

  .17): 5(مائده  -)2(
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  .3): 6(انعام  -)3(
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  :حضرت موىل املوّحدين عليه السالم آمده »ج البالغه« 49در خطبه 

. هاى آشكار بر وجودش داللت دارد، و به ديده بينا درنيايد خداوندى را، كه به مهه امور پنهاىن داناست، و نشانهستايش 
در برترى از مهه چيز . رسد كند، و دل كسى كه وجودش را باور كرده به ُكنه ذاتش منى چشمى كه او را نديده انكارش منى

نه برترى مقامش او را از . تر از او نيست يزى نزديك است و چيزى نزديكپيش گرفته، و چيزى از او برتر نيست، به هر چ
ا در مكان گشته عقلها را بر بيان حدود . خملوقات دور منوده، و نه نزديكى او به موجودات موجب مساوى بودنش با آ

ا را از معرفت الزم در باره وجودش باز نداشته ثار هسىت اقرار قلىب منكرش او خداىي است كه آ. صفتش آگاه نكرده، و آ
  .گويند و از اوهام منكراتش بسى باالتر است خدا از آنچه تشبيه كنندگانش به موجودات مى. دهد را گواهى مى

  :فرمايد مى 64در خطبه 

موجودات را نه براى تقويت سلطنت خود آفريد، و نه به خاطر ترس از حوادث روزگار، و نه براى كمك گرفنت در دفع 
ها  پرخاشگر، و نه براى به دست آوردن نريو براى پيكار با شريك پر خنوت و خمالف گردنكش، بلكه مهه آفريدهمهتاى 

است. پرورده شده و بندگاىن ذليل و خوارند آفريدن موجودات و تدبري . در اشيا حلول ننموده تا گفته شود خدا در آ
آفريده عجزى به او دست نداده، و در آنچه حكم داده و  وضع آنان او را خسته و درمانده نكرده، و نسبت به آنچه

. مقّدر منوده اشتباهى بر او وارد نگشته، بلكه كارش كارى است استوار، و علمى است حمكم، و امرى است قطعى
  .هايش از او هراسانند بندگان با وجود خشمش به او اميدوار، و با وجود نعمت

  :فرمايد مى 82در خطبه 

  كه به قدرتش از مهه چيز برتر، و به احسانش به مهه چيزستايش خدا را  
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او را بر َكَرمهاى پى درپى، و . خبشنده هر سود و فضل، و برطرف كننده هر بالى عظيم و شدت است. نزديك است
است و ابتدا كننده آفرينش، و از او هدايت آورم كه اول  گومي، و به او اميان مى هاى فراوان و كاملش سپاس مى نعمت

  .طلبم كه چريه است و توانا خواهم كه نزديك است و هدايت كننده، و از او كمك مى مى
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  :فرمايد مى 89در خطبه 

اوست خداىي كه عذابش در عني وسعت رمحت، بر دمشنانش شديد است، و رمحتش در عني سخىت عذابش بر عاشقانش  
خبواهد بر او غلبه كند مسّلط است، و درهم كوبنده خمالف خود است، و خواركننده كسى است   به هر كه. گسرتده است

  .كه با او درگريى منايند، و غالب بر هر كه با او دمشىن ورزد

  :فرمايد مى 90در خطبه 

يدستش منى ستايش خدا را كه امساك و نپرداخنت بر ثروتش اضافه منى اى جز  هر خبشنده منايد؛ زيرا كند، و عطا و خبشش 
ره اوست خبشنده انواع نعمت. اى جز او شايسته مذّمت است شود، و هر منع كننده او ثروتش كم مى ها و  ها، و فراواىن 

ها روزى خوار اويند، رزق مهه را ضمانت كرده، و قوت و توشه آنان را مقّدر منوده، و راه روشنش را  مجيع آفريده. ها نصيب
خواهندگان آنچه نزد اوست نشان داده، اين طور نيست كه جود و خبشش او در آجنا كه از او  به رغبت كنندگان و

  .خبواهند بيشرت از آجنا باشد كه از او خنواهند

مهان اوىل است كه براى اوليّتش قبلى نبوده تا پيش از او چيزى باشد، و آخرى است كه براى آخريتش بعدى نيست تا 
گذرد تا از گذر زمان  نه زمان بر او مى. ها را از ديدن و دركش باز داشت مردمك ديدهموجودى پس از او باشد، و 

   حالش دگرگون شود، و نه در مكاىن است كه انتقال برايش صورت
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سازند، از نقره  دگان ظاهر مىكنن هاى دريا خنده ريزند، و صدف اگر آنچه را كه معادن كوهها نفس زنان بريون مى. بگريد
خالص و طالى ناب، و دّر منثور و خوشه مرجان، مهه و مهه را ببخشد در جود و سخايش اثر نگذارد، و وسعت 

اى  هاى بندگان متام نشود؛ زيرا او خبشنده قدر نزد او هست كه با خواسته ها آن نعمتش را پايان ندهد، و از ذخاير نعمت
  .كاهد، و اصرار و دعاى اصرار كنندگان او را خبيل ننمايد گان از او منىاست كه درخواست خواهند 

كند پريوى كن، و از نور هدايت  اى پرستش كننده، به دّقت بنگر، آنچه را قرآن از صفات خدا تو را به آن راهنماىي مى
ره قرآن بر تو الزم نگشته، و در سّنت  و آنچه را كه شيطان تو را به ياد گرفنت آن واداشته از آنچه كه در. مند شو قرآن 

ايت حق خداوند  پيامرب صلى اهللا عليه و آله و ائمه عليهم السالم اثرى نيامده، علمش را به خداى سبحان واگذار، كه 
ا پنهان است و . بر تو مهني است و آگاه باش كه استواران در دانش آنانند كه خداوند آنان را با اقرار به كّل آنچه از آ

نياز فرموده، و اعرتافشان را به ناتواىن از  هاى اسرار پنهاىن ىب تفسريش براى آنان روشن نيست، از ورود در ابواب و سراپرده
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ا به آن احاطه ندارد ستوده، و ترك تعّمق آنان را در چيزى كه حبث از حقيقت آن را امر  رسيدن به آنچه كه داشنت آ
س به مهان اندازه كه خداوند دانسنت آن را جماز دانسته اكتفا كن، و عظمت خداوندى پ. نفرموده استوارى در علم ناميده

  .را با ترازوى عقلت اندازه مگري، كه دچار هالكت خواهى شد

ايت قدرتش پيشرفت كنند، و انديشه هاى به دور از وساوس شيطاىن  او تواناىي است كه اگر مهه اوهام براى شناخت 
ها را  ها براى به دست آوردن چگونگى صفاتش عاشقانه بكوشند، و عقل لكوتش را دريابند، و دلخبواهند اعماق غيوب م

ايت دّقت در آجنا كه به درك صفاتش منى    رسند به شناخت در 
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ا مهه راهها و تاريكى مل غيب را سري كرده، براى خالص خود هاى عوا ذاتش برخيزند، مهه و مهه را پس زده در حاىل كه آ
راه، رسيدن به  اند، عاقبت از اين راه برگشته در حاىل كه اعرتاف دارند به اين كه با پيمودن راه و ىب روى به درگاه او آورده

خداىي  . كند اى براى اندازه زدن جالل عزّتش، بر قلب انديشمندان خطور منى عمق معرفتش ميّسر نيست، و هيچ خاطره
ا از به وجود آورنده كه آفريده اى  ها را به وجود آورد بدون اين كه از نقشه ديگرى اقتباس منايد، يا در به وجود آوردن آ

هاىي كه آثار حكمتش گوياى آن است، و از  اى از ملكوت قدرتش، و از شگفىت و به اندازه. پيش از خود الگو بردارد
كند به ما ارائه فرموده كه ما را به قيام دليل قطعى بر معرفت و  ن را حفظ مىاعرتاف نياز خلق به آنچه كه با قدرتش آ

هاى حكمتش آشكار است، از اين رو آنچه  هاى بديعش آثار صنع، و نشانه در ساخته. شناختش راهنماىي منوده است
ود برهان گوياىي بر وجود زبان باشد تدبري او در وجود آن موج آفريده حّجت و دليلى بر وجود اوست، و اگر موجودى ىب

  .او، و دليلى حمكم بر آفرينندگى ذات پاك اوست

 خورشيد ُرَخت چو گشت پيدا
 

 ذرّات دو كون شد هويدا

  مهر رخ تو چو سايه انداخت
 

 زان سايه پديد گشت اشيا

  هم ذرّه ز نور مهر رويت
 

 خورشيد صفت شد آشكارا

 هم ذرّه به مهر گشت موجود
 

 گشت پيداهم مهر به ذرّه  

 درياى وجود موج زن شد
 

 موجى بفكند سوى صحرا
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 آن موج فرو شد و بر آمد
 

 در كسوت و صورتى دل آرا

  اجزا چو بود؟ مظاهر كل
 

 اشيا چه بود؟ ظالل امسا

 امسا چه بود؟ ظهور خورشيد
 

 خورشيد مجال ذات واال

  صحرا چه بود؟ زمني امكان
 

  كآن است كتاب حق تعاىل
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 اين حديث بگذار  مغرىب  اى
 

 سّر دو جهان مكن هويدا

  

  )مشس مغرىب(

  :فرمايد مى 108در خطبه 

ثروت هر نيازمند، و عزت هر ذليل، و قدرت هر ناتوان، و پناهگاه . مهه چيز فروتن براى او، و هر چيزى قائم به اوست
اى به عهده اوست، و  داند، روزى هر زنده شنود، باطن هر خاموش را مى سخن هر سخنگو را مى. هر ستم رسيده است

  .بازگشت هر كه مبريد به جانب او

موجودات را براى ترس از . اى هايت بوده ها تو را نديده تا از تو خرب دهند، بلكه پيش از وصف كنندگان از آفريده ديده
نفعت به كار نگرفىت، به دنبال هر كه باشى از تو پيش نيفتد، و آن را كه بگريى از تنهاىي نيافريدى، و براى دريافت م

كند، و مطيع به حكومتت اضافه خنواهد كرد، آن كه از حكم تو  چنگ تو بريون نرود، عاصى از سلطنت كم منى
اىن . شود از منىني خشمناك است قدرت برگرداندن فرمانت را ندارد، و هر كه از فرمانت روى گرداند از تو ىب به نزدت هر 

تو ابدى هسىت بنابراين زماىن برايت نيست، و تو منتهاى هر چيز . آشكار است، و هر غيىب در پيشگاهت حاضر است
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اى در كف تو، و  مهار هر جنبنده. هسىت از اين رو گريزى از تو نيست، و تو ميعادگاهى كه جناتى از تو جز به تو نيست
  .ه سوى توستبازگشت هر انساىن ب

بينم، و چه كوچك است  منّزهى، چه عظيم است آنچه از خملوقاتت مى! منّزهى از هر عيب، چه بزرگ است شأن تو
و چه اندازه حقري است ! مناييم و چه دهشت آور است آنچه از ملكوت تو مشاهده مى! عظمت آن در كنار قدرت تو

! هايت در اين دنيا چه گسرتده و فراوان است نعمت! ى ما ناپيداستشود، در برابر آنچه از سلطنت تو برا آنچه ديده مى
  و با اين حال در برابر

  145: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  !نعمت آخرتت چه كوچك است

  :فرمايد مى 133در خطبه 

نند، درختان سرسبز در صبح ها كليد خود را تسليم او ك ها و زمني دنيا و آخرت با مهارهاى خود فرمانربدار اويند، و آمسان
هاى رسيده و قابل  هاى خّرم خود براى او آتش روشن افروزند، و به فرمان او ميوه و شام براى او سجده آرند، و از شاخه

  .خوردن آورند

  :فرمايد مى 159در خطبه 

ارى و بال، سپاسى كه خبشى، و تو را سپاس بر عافيت و بر بيم گريى و بر آنچه مى خداوندا، تو را سپاس بر آنچه مى
سپاسى كه متام فضاى آفرينشت را پر كند، و . ترين و برترين سپاس به سويت و در پيشگاهت باشد ترين و حمبوب پسنديده

سپاسى كه . سپاسى كه از قبول رمحتت حمجوب نشود، و از رسيدن به حمضرت قاصر نباشد. تا جاىي كه اراده كىن برسد
دانيم تو زنده و قائم به ذاتى،  دانيم، جز اين كه مى ما ُكنه عظمتت را منى. اش فاىن نگردد انهعددش به پايان نرسد، و پشتو 

ها را درك كرده و اعمال را  تو ديده. كند اى تو را درك منى رسد، و ديده هيچ نظرى به تو منى. گريد چرت و خواب تو را منى
بينيم، و از آثار قدرتت به شگفىت  هاى تو مى از آفريده مشاره منوده، و مهار حيات مهگان را به دست دارى و آنچه

كنيم چه قدر و منزلىت دارند؟ حال آن كه آنچه از ما پوشيده است، و  آييم، و آنچه از عظمت قدرت تو وصف مى مى
ا حايل شده بسى عظي رسد، و پرده ديده ما از ديدنش قاصر است، و عقول ما به درك آن منى تر  مهاى غيب بني ما و آ

اش را به كار گريد تا بداند چگونه عرشت را به پا داشته  از اين رو هر كه دلش را از هر چيز فارغ كند، و انديشه! است
   اى، و چسان كرات را در هوا معّلق اى، و چگونه موجودات را آفريده
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اش وامانده، عقلش قرين شكست، و گوشش حريان، و فكرش  اى، ديده رتاندهاى، و چگونه زمني را بر امواج آب گس منوده
  .شود سرگردان مى

  :سناىي غزنوى گويد

  مِلكا ذكر تو گومي كه تو پاكّى و خداىي
 

  نروم جز به مهان ره كه توام راهنماىي

  

  مهه درگاه تو جومي، مهه از فضل تو پومي
 

  سزاىيمهه توحيد تو گومي كه به توحيد 

  تو حكيمى، تو عظيمى، تو كرميى، تو رحيمى
 

  تو مناينده فضلى، تو سزاوار ثناىي

  برى از رنج و گدازى، برى از درد و نيازى
 

  برى از بيم و اميدى، برى از چون و چراىي

  برى از خوردن و خفنت، برى از شرك و شبيهى
 

  برى از صورت و رنگى، برى از عيب و خطاىي

  وصف تو گفنت كه تو در فهم نگنجىنتوان 
 

  نتوان شبه تو جسنت كه تو در وهم نياىي

  

  )سناىي غزنوى(

   عظمت حق از زبان حديث

گريد،  انسان وقىت در برابر احاديثى كه از ائّمه معصومني عليهم السالم در باب معرفت حضرت رّب العاملني رسيده قرار مى
  .بيند پايان و اقيانوسى ىب كرانه روبرو مى ىب ساحل و حبرى خود را با درياىي ىب

  ...و » علم اليقني«، »حبار األنوار« ،»حتت العقول« ،»التوحيد« احاديثى كه در
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كند، از عظمت حضرت حمبوب و از معلومات و معارف ائّمه شيعه  آمده آدمى را مبهوت و حريان و شگفت زده مى
  .يهم السالمعل

دهم، باشد كه با رجوع  به ذكر چند حديث در حمور اين حقيقت اكتفا كرده و عزيزان را به مطالعه كتب مربوطه ارجاع مى
  .به آن منابع، نور بيشرتى كسب كنند

   عظمت حق در كالم امام صادق عليه السالم

  

ِذْكرُُه، َوَجلَّ ثَناُؤُه، ُسْبحانَُه َوتـََقدََّس َوتـََفرََّد َوتـََوحََّد، َملْ يـََزْل َوال   اْمسُُه، َوَتعاىلإنَّ الّلَه تَباَرَك : َعْن أىب َعْبِد الّلِه عليه السالم قال
ْلبُنياِن، َعظيُم ُعُلوِِّه، شاِمُخ اْألرْكاِن، َرفيُع ا  َيزاُل، َوُهَو األوَُّل َواآلِخُر َوالظّاِهُر َواْلباِطُن، َفال أوََّل ِألوَّلِيَِّتِه، َرفيعاً ىف أْعلى

َفِة إهليَِّتِه، َوال َحيُدُّوَن ُحُدوَدهُ السُّْلطاِن، ُمنيُف اآلالء، َسِىنُّ اْلُعْلياِء، الَّذى َعَجَز اْلواِصُفوَن َعْن ُكْنِه ِصَفِتِه، َوال ُيطيُقوَن َمحَْل َمْعرِ 
  »1« .إلَْيهِ   ِألنَُّه بِاْلَكْيِفيَِّة ال يـَُتناهى

اين اسم نشان . تنها و تنها به او اختصاص دارد و به قول اهل ادب، َعَلم براى ذات مقّدس اوست »الّله«اسم جالله 
دهنده وجودى است كه مستجمع صفات ذاتى و كماالت وجودى و جامع توحيد افعاىل است و به منزله مهه صفات 

  .وجودى ذاتى و فعلى است

و تا ابد ادامه خواهد داشت از جتّليات حقيقت اين اسم است، كه  مهه بركات و آثار خري كه بر عوامل امكاىن افاضه شده
اين اسم و رمسش و اين لفظ و حقيقتش و اين كلمه و مفهومش، به حرمي مبارك و پيشگاه با عظمت او اختصاص داشته 

  .گردد و بر ديگرى اطالق منى

  او مستحّق الوهّيت و معبوديت است كه عرصه گاه امكان را به نورش منّور

______________________________  
  .225/ 1: ؛ العقائد االسالمية، مركز املصطفى2، حديث 137/ 1: الكاىف -)1(
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ان و ظاهر و باطن با زبان  منوده، و انواع نعمت اده، و مهه موجودات از خرد و كالن و غيب و  ها را بر خوان جهان 
دهند و تنها حضرت وى را شايسته تسبيح و تنزيه و پاك از نقص و عيب  استعداد امكاىن، كمال او را ارائه مىوجودى و 

  .دهند و نظري و شبه نشان مى

ها و فيوضات ساحت قدس او قابل مشاره نيست، چنانكه پيامرب  مهتاست و هرگز نعمت او متفّرد و يگانه و يكتا و ىب
  :رمودهبزرگوار اسالم بدان اشاره ف

  »1« .نـَْفِسكَ   ال اْحِصى ثَناًء َعَلْيَك، أْنَت َكما أثـْنَـْيَت َعلى

  .اى اى كه خود بر خود ثنا گفته من هرگز ثناى بر تو را احصا نتوامن كرد، تو آن گونه

قت باشد، چرا كه وجود او واجب و حقي در وحدت و يكتاىي ىب نظري و بدون مانند است، او وجود مل يزل و اليزال مى
  .وجود و ذات او عني بقا و ابدى و ازىل است و فنا در آن حرمي پاك راه ندارد

ايت هر موجودى است   :مبدأ و اصل پيدايش و اّول هر چيزى، و 

باشد، جهت ظهور كربياىي بعينه مهان جهت بطون، و  و هو األوَّل و اآلخر، ظاهر و باطن است، ظهورش منشأ بطون مى
بر آغاز و اّولّيت او كه اّول هر چيزى است و ازىل، چيزى . است از مهان جهت باطن استاز مهان جهت كه ظاهر 

  .سابقه ندارد

ايت رفعت حقيقى را واجد است، كه عقول از درك اين رفعت و بلندى مقام عاجزند، چرا كه عقول پاى رفنت به عرصه 
  .ايت را ندارند ايت در ىب ىب

البنيان است، آن چنانكه حّىت عقول قدسّيه و قدرت داران حرمي ملكوت از فهم رفعت و حضرتش شامخ األركان، و رفيع 
   شاخمّيت آن جناب عاجزند، و پر و باىل

______________________________  
  .176، حديث 114/ 4: ؛ عواىل الآلىل7، حديث 30، باب 170/ 82: حبار األنوار -)1(
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  .براى پرواز به آن ساحت قدس و بارگاه مقّدس ندارند

هايش خارج  نعمت. صاحب سلطنت و قدرت عظيم است آن چنان عظمىت كه متام موجودات در برابرش پست و ناچيزند
  .از مشاره و مهيشگى است

ز درك جزئى از حقيقت اش چنان ارمجند و رفيع است كه واصفان هر چند از علم وسيعى برخوردار باشند ا صفات كرميه
پاى قلوب اوليا و عارفان و عاشقان در اين وادى لنگ است، براى رسيدن به اين مقام براى كسى . يك صفتش ناتوانند

راه نيست كه آن جناب از حدود بريون است و احدى طاقت حتّمل معرفت اهلّيت او را ندارد، كه با بيان كيفّيت و 
  .رسيدچگونگى نتوان به آستان حضرت او 

  اى ديدن تو حيات جامن
 

  نا ديدنت آفت روامن

  اى به آتش عشق دل سوخته
 

  بفروز به نور وصل، جامن

 ىب عشق وصال تو نباشد
 

  جز نام ز عيش بر زبامن

  اكنون كه دمل ربودى از من
 

  ىب روى تو بود چون توامن

  دردى است مرا در اين دل از عشق
 

  ندامندرماْنش جز از تو مى 

  

  )سناىي غزنوى(

   عظمت حق در كالم امام رضا عليه السالم

  

  :در قسمىت از يك روايت بسيار مهم از قول حضرت رضا عليه السالم نقل شده
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َواألْوهاُم أْن تَنالَُه، َواخلََْطراُت أْن َوإنَّ اْخلاِلَق ال يُوَصُف إّالِمبا َوَصَف ِبِه نـَْفَسُه، َو أّىن يُوَصُف الَّذى تـَْعَجُز اْحلَواسُّ أْن ُتْدرَِكُه، 
ُه، َواألْبصاُر َعِن اإلحاَطِة ِبِه؟ َجلَّ َعّما َوَصَفُه اْلواِصُفوَن، َوَتعاىل َعُتُه الّناِعُتون  َحتُدَّ   .َعّما يـَنـْ

أْيَن؟ : َكْيَف؟ َوأيََّن اْالْيَن َفال يُقالُ : َف اْلَكْيَف َفال يُقالُ َكيَّ . ىف قـُْرِبِه، َوقـَُرَب ىف نَْأِيِه، فـَُهَو ىف نَأِيِه َقريٌب، َوىف قـُْرِبِه بَعيدٌ   نَأى
  إْذ ُهَو ُمنـَْقِطُع اْلَكْيفوِفيَّةِ 
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  »1« .َواأليـُْنونِيَّةِ 

كرده، و آن در آيات تواند وجود مقّدس آفريدگار را توصيف منايد جز از طريقى كه حضرت او خودش را وصف   احدى منى
  .هاى ائّمه معصومني عليهم السالم است قرآن و فرمايش

. ايت را وصف كند ايت در ىب دانش انسان آميخته به جهل است، آن را استعداد و قابلّيىت نيست كه بتواند وجود ىب
است و حّس از درك  چگونه انسان قدرت توصيف آن جناب را دارد در حاىل كه اساس و پايه دانش بشر نريوى حسّ 

عظمت و جالل كربياىي ناتوان، و آن را تناسىب با ادراك حقايق و اسرار نيست، نريوى وامهه نيز از رسيدن به آن حقيقت 
عقل اكتساىب هم به آن ساحت مقّدس . اساس است حمضه پايش لنگ است، كه وامهه به طور دائم در معرض خاطرات ىب

وجود مبارك حضرت رّب . توان رفت جنا را كه ميداىن نامتناهى است با مركب عقل منىعرصه با عظمت راه ندارد، كه آ
  .تر از آن است كه نعت ثنا گويان بتواند به نعتش برخيزد العزّه برتر از آن است كه به وصف واصفان در آيد، و با ارزش

در . علّوشأن بسيار دور دست استاو را نسبت به متام موجودات قرب ذاتى است، وىل در عني قرب در جهت مقام و 
اى دورتر  دوريش نزديك است، و در نزديكيش دور؛ چرا كه او قائم به ذات و ماسواى او قائم به او هستند، و چه فاصله

از اين كه او قائم به خود و موجودات نسبت به او ربط حمضند، و او واجب و ديگران ممكن، و حضرتش خالق و غري او 
ه او از موجودات مهچون فاصله قّيومّيت از قّوام و نور از سايه است، وىل در عني اين فاصله به متام فاصل. خملوق است

است   .موجودات نزديك است، چرا كه او به وجود آورنده و نگهبان مهه آ

ا را حضرت او آفريد، براين اساس چگونگى    ها و عوارض و معروض آ

______________________________  
  .18، حديث 2، باب 61: ؛ التوحيد3، حديث 138/ 1: الكاىف -)1(
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توان گفت او چگونه است كه چگونگى خملوق است و او خالِق چگونگى، خالق حمال است و داراى اوصاف خملوق  منى
ت تام نريوى فاعلّيت و اجياد است، و معلول و او عّلت تاّم است، معنا ندارد به دايره معلولّيت در آيد، كه علّ . باشد

عرض تنها و تنها قابلّيت و امكان، و مجع اين دو از حماالت حتمّيه است؛ زيرا كه خملوق و معلوْل اوصاف خالق و عّلت 
  .را ندارد، و خالق و عّلت تام و وجود واجب، صفات ممكن و خملوق را دارا نيست

خملوق خنواهد بود، بلكه ميان خالق و خملوق بينونت كامل وجود دارد و ربط ميان اين دو عّلت تام و خالق هرگز در رتبه 
آرى، خالق و خملوق در نوع و ماهّيت به هيچ عنوان يكسان نيستند ورنه خالقّيت و قّيومّيت . ربط، معّيت قّيومى است

  .مفهوم خواهد ماند ىب

وجود مقّدس حضرت رّب العاملني حقيقت وجود و بساطت وجود وجود ممكن آميخته به قيد عدمى و ماهّيت است، وىل 
باشد او از  است، كه حقيقت تفاوت ميان حق و ماسوا به امور عدمّيه است كه مراتب نقصان و قصور وجود مى

  .چگونگى و مكان كه هر دو از اوصاف خملوقات است به كّلى جدا و مربّاست

و احتياج حمضند و مهه در متام حيثّيات خود قائم به حضرت اويند و  اكنون خود قضاوت كنيد، ماسوا كه فقر و ربط
توانند به درك ُكنِه صاحب و مالك و  شود، آيا مى وصفى از اوصاف او آن چنان كه هست در هيچ موجودى يافت منى

  !خالق خود برسند؟

 ىب پرتو رخسار تو پيدا نتوان شد
 

 ىب مهر تو چون ذرّه هويدا نتوان شد

 تو جام لبالب نتوان خورد جز از لب
 

 جز در رخ تو واله و شيدا نتوان شد

 تا موج تو ما را نكشد جانب دريا
 

 از ساحل خود جانب دريا نتوان شد

  در خلوت اگر ديده ز اغيار نشد پاك
 

 از خلوت خود جانب صحرا نتوان شد
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  متاشا شدن اى دوستىب ديده نشايد به 
 

 تا ديده نباشد به متاشا نتوان شد

  

  )مشس مغرىب(

   عظمت حق در كالم امام على عليه السالم

  

  :قيلَ . ِمبا َعرََّفىن نـَْفَسهُ : ِمبَ َعَرْفَت َربََّك؟ قالَ : ُسِئَل أمُري اْلُمؤِمنَني عليه السالم

ءٌ  ُصوَرٌة َوال ُحيَسُّ بِاحلَْواسِّ َوال يُقاُس بِالّناس، َقريٌب ىف بـُْعِدِه، بَعيٌد ىف قـُْرِبِه، َفوَق ُكلِّ َشىْ  ال ُيْشِبُههُ : وََكْيَف َعرََّفَك نـَْفَسُه؟ قالَ 
األْشياِء ال   ٍء، َوخارٌِج ِمنَ  ٍء داِخٍل ىف َشىْ  ٍء َوال يُقاُل َلُه أماٌم، داِخٌل ِىف األْشياِء ال َكَشىْ  ءٌ فـَْوَقُه، أماَم ُكلِّ َشىْ  َوال يُقاُل َشىْ 

  »1« .ٍء ُمْبَتَدأٌ  ٍء، ُسْبحاَن َمْن ُهَو هَكذا َوال هَكذا َغيـْرُُه، َوِلُكلِّ َشىْ  ٍء خارٍِج ِمْن َشىْ  َكَشىْ 

به مهان : از امرياملؤمنني عليه السالم سؤال شد به چه وسيله و چگونه حضرت رّب العزّه پروردگار خود را شناخىت؟ فرمود
آفريدگار بزرگ چگونه خودش رابه حضرتت : سائل عرضه داشت. بارك خود را به من شناساندطورى كه خودش وجود م

به اين كه هيچ صورتى به حضرتش شباهت ندارد، و به حواّس در نيايد، و با كسى مورد قياس قرار : معرىف كرد؟ فرمود
  .گريد منى

اى كه فاعل بر فعل و اثر خود  ، و مهچنني احاطهاى كه بر موجودات و خملوقات دارد ساحت قدسش از نظر احاطه قّيوميه
تابد و بدين وسيله هر موجودى پايدار مباند، و  اى احاطه دارد، و هر حلظه نور وجود بر آن مى دارد بر هر موجود و آفريده

اييش به و در اثر مهني صفت قّيومّيت، ساحت كربي. اى از فيض وجود دريغ فرمايد موجود نابود خواهد شد چنانچه حلظه
ايت فاصله ذاتى و مقامى از متام خملوقات دارد   .موجود، نزديك و به مهان جهت 

______________________________  
  .2، حديث 41، باب 285: ؛ التوحيد، شيخ صدوق2، حديث 85/ 1: الكاىف -)1(

  153: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

ايت  ايت در ىب چ موجودى فوق او نيست، چرا كه حضرت او ذات واجب ىببر هر موجودى تفّوق و برترى دارد، و هي
  .است، و موجودات نسبت به آن حضرت معدومات و سايه و ربط و فقر حمضند

حضرت حق مبدأ و صانع و آفريدگار هر موجود و خملوقى است، از اين جهت بر كّل خملوقات تقّدم ذاتى و وجودى دارد 
  .ر حضرتش تقّدم نيستو كسى را و چيزى را ب

از نظر قّيومّيت و صفت ربوبّيت، در اعماق موجودات نور وجودش رسوخ دارد، و فيض هسىت او مهه ذرّات و اعماق 
گريد نه مانند جزء خارجى و يا فرضى و ذهىن كه جدا از اجزاى ديگر باشد، بلكه  خملوقات را فرا گرفته و هر حلظه فرا مى

هر ذرّه و اجزاى هر خملوقى وابسته به نور وجود و فيض هسىت است كه درون و اعماق هر به طور قّيومّيت كه قوام 
و مهچنني از نظر تفّوق وجود و برترى ذاتى، از موجودات خارج و اجنىب خنواهد بود بلكه قوام هر . اى را فرا بگريد پديده

  .پذير خنواهد بود صالاى از اجزاى بيكران موجودات وابسته به نور فيض اوست و هرگز انف ذرّه

منزّه است آن وجود مقّدسى كه چنني است، و هيچ موجودى مهانند او نيست، و او مبدأ متام موجودات عامل هسىت 
  .است

   عظمت حق در مناجات موسى عليه السالم

  

  :موسى در مناجاتش عرضه داشت

أنَا َخْلفَك : سُّ ُحْسَن َصْوِتَك َوال أراَك، فَأْيَن أْنَت؟ َفقاَل اللّهُ يا َربِّ أَقريٌب أْنَت َفاناجيَك، أْم بَعيٌد َفاناديَك، فَإّىن احِ 
  َوأماَمَك َوَعْن َمييِنَك َو َعْن ِمشاِلَك، يا

  154: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .حَني َيْذُكُرىن، َوأنَا َمَعهُ إذا َدعاىن  أنَا َجليُس َعْبدى!  موسى

نزديكى، تا با تو جنوا كنم، يا آن چنان تفّوق ذاتى و علّو مقامى دارى كه فرياد برآورم، من صداى دل آيا به من ! اهلى
  ام، حمبوب من كجاىي؟ ره شنوم وىل از شهود عظمت و كربياييت ىب نوازت را مى
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د، اى قّيومّيت من از پشت سر و پيش رو و راست و چپ تو احاطه بر تو دار : از ساحت حضرتش پاسخ آمد كه
  .من مهنشني آن كسى هستم كه يادم كند، و با آن كس معّيت دارم كه مرا خبواند!  موسى

 خنست ديده طلب پس آنگهى ديدار
 

 از آن كه يار كند جلوه بر اولواألبصار

 تو را كه ديده نباشد كجا تواىن ديد
 

 به گاه عرض جتّلى مجال چهره يار

  اگر چه مجله پرتو فروغ ُحسن وى است
 

 وىل چو ديده نباشد كجا شود نظّار

 تو را كه ديده نباشد چه حاصل از شاهد
 

 تو را كه گوش نباشد چه سود از گفتار

  

  :اند در مقّدمه شرح مجالت اّول دعاى پنجم خوانديد كه اهل دل عجايب عظمت حضرت رّب را به دو گونه تفسري كرده

اى از آن درياى ىب  اى از روايات، قطره و پاره »ج البالغه« كمال ذات، كه در سطور گذشته با كمك آيات و  :اّول
  .ايت را مشاهده كرديد ايت در ىب

است، كه   :دّوم كمّيت و كيفيت آفرينش موجودات، كه هر يك دليلى بر عظمت خالق و صانع و به وجود آورنده آ
  .معناى دوم است اى به سطور آينده اشاره

______________________________  
  .1871، حديث 433/ 1: كنز العمال  -)1(

  155: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   ها و زمني عجايب آمسان

  :شود كشد تا به ما برسد، يعىن فاصله مى نور ستاره ماكيان يازده سال نورى طول مى«

  11* 365* 24* 60* 60* 300، 000* 1000/ 000مرت 
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بار از خورشيد بزرگرت است و ) 40، 000، 000(ستاره ابط اجلوزا سيصد سال نورى از ما دور است و چهل مليون 
  :تر از خورشيد است تر و فروزان بار با حرارت 3600

  300* 365* 24* 60* 60* 300، 000* 1000/ 000مرت 

تر است، و قطر  بار از خورشيد روشن 400، 000شود و  مىاى است كه به حرف منايش داده  در صورت فلكى ستاره
  .ستاره ميزا در صورت فلكى فيطس چهار صد بار بزرگرت از خورشيد است

مليون سال نورى هستند و ما  500اند در فاصله  هاىي كه با تلسكوب رصد خانه مونت ويلسن ديده شده بيشرت كهكشان
ا را در حال حاضر در وضعى مى   .اند مليون سال قبل داشته 500يم كه بين تازه آ

شود متجاوز از صد مليون  فاصله دو كهكشان متجاوز از دو مليون سال نورى است و در افق جهان تا جاىي كه ديده مى
  !كهكشان جمزّا وجود دارد

  :نويسد مى »شناخت جنوم«  پرملن در كتاب

  .جويند ناسان از واحدهاى به مراتب بزرگرت مدد مىستاره ش. خورند واحدهاى طول زميىن به درد فواصل مساوى منى

ا فاصله متوسط زمني از خورشيد را كه  براى اندازه كيلومرت   149، 500، 000گريى فواصل در حدود منظومه مشسى، آ
رسد واحدى كه بدان اشاره  گريند، اّما چون نوبت خبش فواصل بني خورشيد ما و ساير خورشيدها فرا مى است واحد مى

  .د نيز بسيار كوچك استش

اى سرخ رنگ و از قدر يازدهم  مثًال فاصله ما تا نزديكرتين ستاره، ستاره پروكسيما در صورت فلكى قنطورس را كه ستاره
توان بيان كرد يعىن  برابر چنني واحدى مى 260، 000باشد با  است و تقريباً چسبيده به ستاره روشن آلفاى قنطورس مى

  :واحد

  156: ، ص4 صحيفه سجاديه، جتفسري و شرح 

000 ،260 *000 ،500 ،149  
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تازه اين نزديكرتين ستاره است و ديگران دورترند و واحدهاى بزرگرتى الزم است، مانند سال نورى و پارسك كه سال نورى 
شيد به زمني موقعى كه به ياد آورمي كه براى رسيدن نور خور . پيمايد مسافىت است كه پرتو نور در طّى يكسال در فضا مى

  .توانيم به عظمت اين واحد پى بربمي فقط هشت دقيقه وقت الزم است مى

بنابراين يك سال نورى مهان اندازه بزرگرت است از شعاع مدار زمني به دور خورشيد كه يكسال بزرگرت از هشت دقيقه 
ود، يعىن يكسال نورى كيلومرت خواهد ب  9، 460، 000، 000، 000اين واحد بر حسب كيلومرت عبارت از ! است

  .مليارد كيلومرت است 9500تقريباً برابر با 

  :پارسك واحد ديگرى است يعىن، يك پارسك

  3/ 26/ سال نورى/ 30، 800، 000، 000، 000

  :ترين ستارگان به حسب پارسك و سال نورى از اين قرار است فواصل برخى از روشن

   پارسك 1/ 31سال نورى  4/ 3آلفاى قنطورس 

   پارسك 2/ 67سال نورى  8/ 7َشعراى مياىن 

   پارسك 3/ 39سال نورى  11َشعراى شامى 

   پارسك 4/ 67سال نورى  15/ 2الطري 

رت اين نزديكى، بايد در نظر داشت كه براى بيان اين فواصل به كيلومرت  اينها ستارگان نسبًة نزديك هستند، اما براى تصّور 
  :مثًال . بليون كه هر بليون يك مليون مليون است ضرب كرد 30بايد اعداد ستون آخر را در 

000 ،000 ،000 ،000 ،30 *67 /4  

هنگامى كه ستاره . ها بزرگرتين آحاد مسافات نيستند وىل بايد بدانيد كه سال نورى و پارسك هم در جنوم و فيزيك آمسان
  گريى فواصل و شناسان شروع به اندازه

  157: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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ا ستاره تركيب يافته هاى اخرتى يعىن كهكشان ابعاد جمموعه اند به واحدهاى بزرگرتى  هاى داخل افالك منودند كه از مليو
ا اين واحدها را از پارسك ساختند مهان سان كه ما كيلومرت را از مرت مى سازمي، و بدين سان كيلوپارسك   نيازمند شدند، آ

توان با  بليون كيلومرت است به دست آوردند و با اين واحد مثًال قطر كهكشان را مى 30، 800كه برابر هزار پارسك و 
  .بيان كرد 300و فاصله سحاىب امرة املسلسله را با عددى در حدود  30عدد 

اما طوىل نكشيد كه كيلوپارسك هم غري كاىف درآمد و ستاره شناسان ناچار شدند كه مگاپارسك كه برابر يك مليون 
  .ارسك است به كار برندپ

اگر بنا باشد يك كيلومرت را به ضخامت يك موى سر تقليل دهيم حّىت در آن . جتّسم مگاپارسك عمًال غريممكن است
كيلومرت يا ده برابر فاصله   1، 500، 000، 000صورت هم تّصور مگاپارسك براى آدمى دشوار خواهد بود؛ زيرا برابر 

  .زمني تا خورشيد خواهد بود

  :دهيم تا به خواننده امكان دهد عظمت مگاپارسك را بيابد اى اجنام مى اينك مقايسه

ران و تربيز كه در حدود  گرم وزن خواهد   10كيلومرت است كشيده شود در حدود   640نازكرتين تار عنكبوت اگر بني 
. تن وزن خواهد داشت 2/ 3ورشيد كيلوگرم و بني زمني تا خ  6شود  تار عنكبوتى كه بني زمني تا ماه كشيده مى. داشت

 ».تن خواهد بود 500، 000، 000، 000حاال اگر بتوانيم تار عنكبوتى به طول يك مگاپارسك داشته باشيم وزن آن 
هاست، كه درك مهني مرحله اندك هم بسيار  اى بسيار ناچيز از جهان آمسان آنچه در سطور باال خوانديد گوشه »1«

  .دشوار است

______________________________  
  .42: پنج گام -)1(

  158: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   عظمت حق در كالم دانشمندان
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عظمت مهني گوشه كوچك از خلقت، بزرگرتين اساتيد علوم مادى زمان ما را وادار كرده كه در برابر عظمت صاحب «
  .و در كتب علمى خود از حضرت رّب العزّه سخن بگويندجهان و مدبّر هسىت و خالق خلقت سر تعظيم فرود بياورند 

  :گويد استاد فيزيك و شيمى دانشگاه دولىت سن جوز كاليفرنيا مى پرفسور دكرت اسكار

علوم . توانند چيزى بگويند توانند فقط ثابت كنند كه دنيا خملوق يك نريو و حكمت عاليه است و بيش از اين منى علوم مى
  .ت عجيب و پيچيده اوضاع و قوانني طبيعى و عّلت آن را بيان كنندقادر نيستند كه كيفيّ 

  :گويد دان بزرگ آمريكاىي مى طبيعى  اوليور وندل

  .كند فهم درست علوم، امكان اميان به خدا را بيشرت مى

  :گويد استاد علم وراثت در دانشگاه كاليفرنيا مى پرفسور دكرت والرت

توانند در حميطهاى مناسب به خوىب زندگى   جودات زنده را طورى خلق منوده كه مىبايد اقرار منود كه يك خالق حكيم مو 
  .اى خود را با حميط سازش دهند كنند، و در حميطهاى نامناسب هم تا اندازه

  :گويد حشره شناس معروف فرانسوى مى ژان هانرى فابر

  .در اجياد و اداره دستگاه طبيعت اراده و مشّيىت در كار است

  :گويد كه از بزرگرتين علماى فيزيك است مى   لرد كلوين

  .اگر نيكو بينديشيد، علم مشا را ناچار از آن خواهد كرد كه به خدا اميان داشته باشيد

اى بسيار جالب و مهم  استاد رياضى و فيزيك شيمى دانشگاه مينسوتاى آمريكا در نوشته پرفسور دكرت جان كليولند
  :نويسد مى

  159: ، ص4 ديه، جتفسري و شرح صحيفه سجا
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ا يعىن پروتون ها و امت ها، و خود اين ملكول ها و ملكول اى از امت ماده به عنوان جمموعه ها و  ها و نوترون ها و سازندگان آ
كنند و دستخوش تصادف و اتّفاق نيستند، و اين  ها و الكرتيسيته و خود انرژى، مهه از قوانني خاّصى پريوى مى الكرتون

  .براى شناخنت آن كفايت كرده است 101امت از عنصر مشاره  17اى صّحت دارد كه  ازهمطلب به اند

جهان ماّدى بدون شك جهان مرّتب و صاحب نظمى است و جهان پريشاىن و نابساماىن نيست، جهاىن است كه از 
حّس و  اور كند كه ماّده ىبتواند ب آيا هيچ آدم عاقل و مطّلعى مى. كند و تصادف را بر آن دسىت نيست قوانني تبعّيت مى

  شعور بنا به تصادف، خود را آغاز كرده و به خود نظم خبشيده و اين نظم براى وى باقى مانده باشد؟ ىب

شود، اين تبديل مطابق  تبديل مى» نو«هنگامى كه انرژى به ماّده . است» نه«شك نيست كه جواب اين سؤال كلمه 
كند كه ماّده موجود پيش، از آن قوانني  آيد از مهان قوانيىن پريوى مى ه دست مىاى كه ب گريد، و ماّده قانوىن صورت مى

  .كرد پريوى مى

اندازه ُكند است،  اى از مواد ىب شود، منتهى نابودى پاره در شيمى اين مطلب به دست آمده است كه ماّده روزى نابود مى
  .اندازه تند اى ديگر ىب و نابودى پاره

  .ازىل نيست و از اين قرار آغازى داشته است بنابراين، وجود ماّده

دهد كه اين آغاز تند و تدرجيى نبوده بلكه برعكس، پيدايش ماّده ناگهاىن  شواهدى از شيمى و علوم ديگر نشان مى
  .دهد صورت گرفته و حّىت داليلى زمان تقريىب پيدايش آن را نيز نشان مى

شده، و از مهان زمان پريو قوانني بوده است نه دستخوش تصادف، چون  از اين قرار در زمان معّيىن جهان ماّدى آفريده
   عمل آفرينش ناچار بايد به وسيله عاملى غري ماّدى صورت. تواند خود و قوانني حاكم بر خويش را بيافريند ماّده منى

  160: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .گرفته باشد

دهد كه آن عامل غريماّدى بايد صاحب شعورى  رسد، نشان مى نش به نظر مىانگيزى كه در آن عمل آفري عجايب حريت
دانيم از خمتّصات عقل است، وىل براى آن كه عقل در جهان  خارج از حّد تصّور ما بوده باشد و اين شعور چنانكه مى

بدين . صورت پذيرد ماّدى كار كند، به كار افتادن اراده ضرورت دارد و اين كار تنها به وسيله يك شخص ممكن است
ترتيب نتيجه منطقى و اجتناب ناپذيرى كه به آن رسيدمي اين است كه نه تنها آفرينش صورت گرفته، بلكه اين آفرينش بنا 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

به خواست و نقشه شخصى بسيار دانا و توانا اجنام شده كه توانسته است آنچه را خواسته به مرحله عمل درآورد و مهه 
شود كه ما بدون شّك و ترديد، وجود او، ذات اعالى  معناى اين بيان آن مى. ن حضور داردوقت، در مهه جاى اين جها

  »1« ».آورمي پذيرمي و به آن اميان مى روحاىن، يعىن خداى آفريننده و مدبّر جهان را مى

  من و هزار گدا مهچو من به نزد تو هيچ است
 

  گدا چه پادشهان َزَمن به نزد تو هيچ است

  

  رسند به ُحسن تو دلربان ختاىيكجا 
 

  بتان چني و ختا و خنت به نزد تو هيچ است

  نديده روى تو ورنه به بت كجا نگرسىت
 

  نكوترين بىت از بـََرْمهن به نزد تو هيچ است

  

  )فيض كاشاىن(

   نيوتن و جاذبه عمومى

  

   عامل مشهور انگليسى قانون جاذبه عمومى را كشف كرد، كه به موجب آن  نيوتن

______________________________  
  .53: پنج گام -)1(
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  .شوند به طورى كه هيچ جرمى از حتت اين قاعده بريون نيست متام كرات آمساىن متقابًال به سوى هم كشيده مى

ا را نگه دارد او را جمبور به اين فرض علمى كرده است، وىل به جمّرد  معّلق بودن كرات در فضاى خاىل بدون چيزى كه آ
ا بر ما معلوم مى شود كه فرضيه جاذبه عمومى كامل نيست؛ زيرا اگر اجرام  دّقت در احوال موجودات آمساىن و حركت آ
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يست مهه يك گروه تشكيل دهند، مگر اين كه فرض شود اجرام با مساوى كشش متقابل در يكديگر داشته باشند مى
كند، بلكه تّصور آن را از  عالوه بر اين جمّرد فرض جاذبه عمومى حركات سّيارات را براى ما توجيه منى. نامتناهى هستند
  :كند و خود نيوتن نيز به اين نكته توّجه داشته و گفته است ذهن به دور مى

توان به قّوه جاذبه منسوب دانست، زيرا اين قّوه اجسام را تنها به طرف  ات كنوىن سّيارات را منىبايد دانست كه متام حرك
  .كشاند، بنابراين بايد يك دست غيىب، سّيارات را در حمور خودشان به دور خورشيد بچرخاند خورشيد مى

   مسائل كيهاىن در نظر دانشمندان

  :گويند دانشمندان مى

ذرّات ماّدى كه كارمايه و انرژى بسيار دارند در گذر از . ذرّات ماّدى ابتداىي ارتباط نزديك دارد مسائل كيهاىن با مسائل
  كنند؟ ميدان مغناطيسى كيهاىن چگونه عمل مى

  آيا در اشعه كيهاىن ضّد ذرّه وجود دارد و اگر وجود دارد به چه اندازه است؟

  .اند ايج متضاد اّما بسيار چشمگري به دست آوردهاند و نت دانشمندان در اين زمينه كارهاىي اجنام داده

اىي ستارگان به كّمّيت عددى جرم ذرّه ماّدى ابتداىي يعىن پروتون بستگى دارد اگر جرم پروتون كوچكرت از مقدار  . ِجرم 
اىي جرم    كنوىن آن بود، حّد 

  162: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

كند، يعىن در  هاى بزرگ نيز از حّد معّني جتاوز منى دهد كه جرم كهكشان نشان مى نتايج ديگر. شد ستارگان بيشرت مى
  .حدود هزار ميليارد برابر جرم خورشيد است

  .راسىت چه مسائل عجيىب است، مسائلى كه عقول از درك ُكنه آن عاجز است

  .ان به آن يگانه حمبوب استمسائلى كه وسيله عشق انس. ها و زمني است مسائلى كه بار عظمتش به سنگيىن آمسان

  جز عشق كه اشرف بود از مجله كماالت
 

  ديگر به كماىل نتوان كرد مباهات
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  جومي به دعا چندت و خوامن به مناجات
 

  من ذرّه تو خورشيد، من و وصِل تو هيهات

  ما مجله به تو قائم و تو قائم بالذات
 

  تو شخصى و ما عكس تو، عامل مهه مرآت

  يار است ظهور مهه عاملاز طلعت 
 

  خورشيد بود آينه جلوه ذرّات

 خود مهه كونني ز صهباى صفاتند ىب
 

  تا چيست شراىب كه بود در قدح ذات

 گردد سرم آسوده ز سوداى تو حاشا
 

  فارغ شودم دل ز متّناى تو هيهات

  

  )مريسيد على حسيىن اصفهاىن، مشتاق(

  نور خورشيد

شود وىل تشعشع فوق قرمزى كه به وسيله گياهان و ديگر اجسام  از سقف شيشه وارد گلخانه مىنور خورشيد با آزادى «
   تواند به آزادى تواند از سقف بريون رود، به مهني سبب كه نور خورشيد مى شود منى حمتوى در گلخانه منتشر مى

  163: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .رود اند به آساىن خارج گردد، درجه حرارت گلخانه باال مىتو  وارد شود، و تشعشع فوق قرمز منى

دهد كه كم يا بيش به  كند، بنابراين در حاىل كه به نور خورشيدى اجازه مى اى عمل مى جّو زمني نيز مهچون سقف گلخانه
گردد،  ىآزادى در آن داخل شود، مستعّد به چنگ آوردن تشعشعى نيز هست كه پيوسته از مواد سطحى زمني منتشر م

باال رفنت درجه حرارت . رود آيد باال مى بدين جهت درجه حرارت به طرز حمسوس عيناً مهان طور كه در گلخانه پيش مى
  »1« ».رود در جّو، بسيار حائز امهّيت است؛ زيرا بدون آن زمني در يك حالت سرماى دائمى فرو مى

   قدمت زمني
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ها به  اى حميط ماست، روز اّول عبارت از خبار مشتعلى بود كه پس از مدتناميم و عامل يا دني زميىن را كه ما كره مى«
حالت مايع و بعد به حالت جامد مبّدل گرديده، پس جسمى شده كه در نتيجه گرديدن به دور خود مدّور و در جّو 

  :شناسى از سه قسمت مرّكب شده اليتناهى معّلق مانده، و مطابق حتقيقات علماى زمني

از يك حميط خبار كه قسمىت از آن هواى جماور زمني است، و قسمت ديگر فضاى ىب پاياىن است كه آن را جّو  - 1
نامند، وىل هنوز علم انساىن به تفكيك اقطار اين دو قسمت واقف نشده و به طور تقريب قسمت اّول را تا صد   مى

  .زنند كيلومرت حدس مى

مواّد آتشى، مثل فلزى كه ذوب شده و به حال مايع بگذارند سرد بشود، از يك قشر مجادى كه در اثر سرد شدن  - 2
  .هاىي داده است تشكيل پست و بلندى

  .هسته دروىن يا مركز مشتعل - 3

  ايد؟ دانشمندان، آيا تاكنون در خصوص اين كه عمر زمني چقدر است فكر كرده

______________________________  
  .63: هاى معرفت نشانه -)1(

  164: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

فهمند سّن زمني اين قدر زياد  ممكن است سؤال كنيد كه از كجا مى. زنند سّن زمني را دست كم دو ميليارد سال ختمني مى
  است؟

ورد رود م اند كه گمان مى هاى اخري روشى يافته اند، فقط در سال دانشمندان از راههاى خمتلف عمر زمني را حساب كرده
  .اين روش بر اساس متالشى شدن عناصر سنگني نظري اورانيوم و راديوم بنا شده است. اعتماد باشد

. تر است راديوم از اورانيوم و سرب از راديوم سبك. ترين عنصرى است كه در روى زمني شناخته شده اورانيوم، سنگني
  .شود ه نوبه خود به ُكندى متالشى گشته به سرب تبديل مىراديوم ب. شود اورانيوم به ُكندى متالشى و به راديوم تبديل مى
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ها هر سه  ترين سنگ در قدميى. مقدار زماىن كه براى اجنام اين تبّدالت الزم است به وسيله دانشمندان حماسبه شده است
اند عمر زمني را  هشود توانست با دانسنت اين كه اورانيوم در چه مّدت به سرب تبديل مى. اند عنصر مذكور باهم يافته شده

  »1« ».رسد هاى مورد مطالعه به دو ميليارد سال مى ترين سنگ بنابراين حماسبه سّن قدميى. حساب كنند

   خاك و موجودات زنده

  .متام موجودات زنده، به طور مستقيم يا غري مستقيم به خاك بستگى دارند«

اگر . گريند اهان قسمىت از غذاى خود را از خاك مىبيشرت گي. گردند بيشرت عناصر موجود در غذاها از خاك حاصل مى
از آجنا كه ضخامت خاك زراعىت زياد نيست بايسىت براى . گشت پذير منى زمني مانند شوره زار و سنگى بود، زندگى امكان

  .اى داد نگهدارى آن ترتيب عاقالنه

هاى خاك جذب  كنند، از كاىن هان منو مىبه تدريج كه گيا. عالوه بر خاك برگ، خاك بايد مواد كاىن نيز داشته باشد
  گردد از مواد كاىن كه جذب گياهان مى. منايند مى

______________________________  
  .177: علم و زندگى -)1(
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كه زندگى روى زمني را ممكن خاك يكى از عوامل مهّمى است  . توان نام برد كلسيم، فسفر، گوگرد، منيزمي و آهن را مى
  .سازد مى

  .اند دانيد كه متام عناصر جهان از ذرّاتى به نام امت تشكيل موجوديت داده مى

. هاىي تشكيل دهند توانند با يكديگر تركيب شده مولكول ها مى بيشرت امت. انگيزى است دنياى امت دنياى عجيب و شگفت
مثًال از تركيب دو امت اكسيژن مولكول اكسيژن تشكيل . د تركيب شودهاى مهانند خو  امت يك عنصر ممكن است با امت

هاى شيمياىي تشكيل  ها يا تركيب شود، و نيز ممكن است امتى با يك يا چند امت از عناصر ديگر تركيب شود و مولكول مى
  .دهد
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. آيد ص تازه پديد مىهاى شيمى اين است كه از تركيب دو عنصر خمتلف جسم كامًال متفاوتى با خوا يكى از شگفىت
ا آب به وجود مى ئيدروژن كه بسيار قابل اشتعال است با اكسيژن تركيب مى از تركيب گاز ّمسى  ! آيد شود و از تركيب آ

  !آيد فامى است منك طعام پديد مى كلر با سدمي كه فلّز ّمسى نرم و نقره

امت  11امت ئيدروژن و  22امت كربن،  12ول قند داراى هر مولك. قند از عناصر كربن، ئيدروژن و اكسيژن تركيب يافته است
راسىت انسان در برابر عظمت قدرت حق كه جتّلى در آفرينش موجودات دارد غرق در شگفىت و  »1« »!اكسيژن است

  .داند چگونه اعجاب خويش را بازگو كند شود و منى حريت مى

   ها و عناصر آب اقيانوس

. اند هاىي يافت كه هفت دهم روى اين سيّاره را پوشانده توان در اقيانوس زمني را مىنزديك نيمى از عناصر طبيعى روى «
  .ريزند ها مى ميلياردها تن از مواد معدىن را رودها مهه سال شسته با خود به اقيانوس

   سانىت 30/ 4سه مرت مكعب آب دريا، كه كاىف است اتاق كوچكى را به ارتفاع 

______________________________  
  .9: عناصر جهان -)1(
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  :مرت پر كند شامل مقادير زير از عناصر خمتلف است

  .عنصر گوناگون، از آن مجله طال، مس، واناديوم و يُد 40گرم از   42/ 5

  .گرم اسرتونسيوم  42/ 5

  .گرم برم  207

  ).اكسيژنسدمي، هيدروژن، كربن و (گرم بيكربنات سدمي   312

  ).پتاسيم، گوگرد و اكسيژن(كيلوگرم سولفات پتاسيم   2/ 72

  .كيلوگرم سولفات كلسيم  4/ 26
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  .كيلوگرم منيزيوم است  4/ 08هاى منيزيوم كه شامل تقريباً  كيلوگرم منك  16/ 33

  .كيلوگرم منك طعام معموىل يعىن كلرور سدمي  84/ 37

نوع جانور در  200، 000نوع گياه و  8000شگفىت نيست كه  با اين مهه مواّد معدىن موجود در اقيانوس جاى
  !كنند اقيانوس زيست مى

شود، بلكه از آن عناصرى مانند يُد، برم، منيزيوم و به  از اقيانوس نه تنها ساىل در حدود سى ميليون تن ماهى گرفته مى
  »1« ».آيد ويژه منك به دست مى

   زمني و عناصر آن

اقيانوس خواص مشّخصى دارد كه معلول فراواىن و نوع و چگونگى تركيب عناصر تشكيل دهنده آن زمني مانند هوا و «
  .وىل هرگاه زمني، هوا و دريا به حنوى از يكديگر جدا شوند ديگر حيات بر روى سيّاره ما وجود خنواهد داشت. است

  .استوجود حيات در سّياره ما وابسته به مبادله مداوم عناصر اين سه جزء زمني 

  .گرداند ريزد، جّو مهراه باران به زمني باز مى عناصر بسيارى را كه آب از زمني شسته با خود به اقيانوس مى

  .تر است تر وىل مداوم مبادله اكسيژن و انيدريد كربنيك و نيرتوژن از آن پيچيده

______________________________  
  .161: عناصر جهان -)1(

  167: ، ص4 يه، جتفسري و شرح صحيفه سجاد

در اين عمل . گريد كليد اصلى اين مبادله فتوسنتز است كه به وسيله گياهان سبز با استفاده از نور خورشيد اجنام مى
هاى كربن كه مرّكب از كربن،  هيدرات. شود هاى كربن مبدل مى انيدريد كربنيك و آب به اكسيژن خالص و هيدرات

اكسيژن كه به اين طريق آزاد . دهند اه و منبع اصلى خوراك ما را تشكيل مىئيدروژن و اكسيژن است، جزء عمده گي
  .كند شود، ذخريه اكسيژن جّو را ترميم مى مى
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ا عناصر مهّمى مانند فسفر، پتاسيم، آهن و يُد را از خاك يا از . گياهان براى رشد به عناصر ديگرى نيز احتياج دارند آ
اى رشد گياه ضرورى است، وىل با وجود اين كه هوا شامل ميلياردها تن نيرتوژن نيرتوژن به خصوص بر . گريند دريا مى

توانند مستقيماً از آن استفاده   است، اين عنصر از نظر شيمياىي چندان فّعال نيست و معدودى از موجودات زنده مى
  .كنند

ا  هاى نيرتوژن گري كه بر غده ىتوانند نيرتوژن خود را به يارى باكرت  گياهاىن مانند شبدر و باقال استثناًء مى هاى روى ريشه آ
  .كنند جذب كنند و حتليل برند زندگى مى

كنند، كه هم براى مصرف  گريند، يعىن آن را به تركيبات قابل استفاده تبديل مى اين دسته از گياهان آن قدر نيرتوژن مى
ا كاىف است و هم براى ترميم ذخريه نيرتوژن خاك كه گياهان د   !اند يگر مصرف كردهخود آ

سازد و قسمىت از آن نيز جتزيه  كنند كه زمني را حاصلخيز مى كنند و تركيبات نيرتوژن دفع مى جانوران از گياهان تغذيه مى
اين مهه نقش عجب بر در و ديوار وجود، از قدرتى « »1« ».گردد شده و به صورت نيرتوژن خالص به جّو باز مى

عى كرمي سرچشمه دارد، كه انبياى عظامش در سايه وحى، انسان را به او هدايت منوده و از ايت، وجودى آگاه و منب ىب
امسا و صفاتش قلوب را آگاه كرده تا در متام شؤون حيات دست به دامان رمحتش زنند و آنچه هست از او دانند و هر 

  حركت و حاىل را بر وفق خواسته او از

______________________________  
  .164: عناصر جهان -)1(
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شت عنرب سرشت و به دست آوردن رضايت دوست جز  خود بروز دهند، كه راهى براى رسيدن به سعادت و كمال و 
دهد، ذوق و شوقى كه مايه  اين نيست و به غري اين مسري و ذوق و شوق باطىن نسبت به معشوق حقيقى دست منى

  .سرمايه واقعى انسان در دنيا و آخرت است حقيقى و

  :از وجود مقدس حضرت رسالت پناه، خامت انبيا، گل سرسبد موجودات، َجمالى امت، سرور امم، نقل شده كه

  .اإلمياُن ُكلُُّه َذْوٌق َوَشْوقٌ 

  .ذات اميان مهه مزه و خوشى است
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عكس . دانسنت اگر چه زنده منايد؛ زيرا جان حقيقى نداردزاهدى را كه ذوق و خوشى و مسىت نباشد، او را مرده بايد 
اى تابد و خانه را روشن دارد، جاهالن  دارد، چنانكه آفتاب در خانه جان است كه بر وى زده است و او را زنده مى

  »1« ».پندارند كه آن روشىن از خانه است، ندانند كه مستعار است

 اند مقبل آن قومى كه با تو عشق دعوا كرده
 

 اند وز دو عامل قصد آن درگاه اعال كرده

 خواهند و خنلستان ُخلد منى  روضه مأوى
 

 اند بينواياىن كه در كوى تو مأوا كرده

 زندگى تن چو جان را مانع است از روى تو
 

 اند عاشقان زنده دل مردن متّنا كرده

ر جانان ترك عامل گفته  اند عاشقان از 
 

ر جّنت ترك   اند دنيا كردهزاهدان از 

______________________________  
  .352: رباب نامه -)1(
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  عاشق عاىل نظر را كآرزو ديدار توست
 

 اند ُكحل چشم جانش از نور جتّال كرده

  

  )سيف فرغاىن(

   عجايب دنياى امت

هاىي كه تا كنون شناخته شده تعدادشان در حدود يكصد نوع  امت. شود ديده منىامت ذرّه بسيار ريزى است كه با چشم «
ا تنها امت كربن است كه موجب بقا و ادامه زندگى بشر مى. است   .باشد بني آ
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هاى زنده بدن وجود دارد و بنا بر معلومات اخري دانشمندان دوام و بقاى زندگى در جهان هسىت  اين امت در تركيب سلول
  .ن مقدور نيستبدون آ

كه نطفه آدمى » كروموزم«هاى كربن كه در عامل اليتناهى موجود است يكى را كه در بدمنان وجود دارد مانند امت  از امت
اى است كه پس از بارورى زن به جنني منتقل و سبب وراثت طفل خواهد شد  اين امت ريزترين ماّده. كنيم است اختيار مى

  .شود وزاد مستقر مىهاى بدن ن و در يكى از سلول

داند شكل ظاهرى امت كربن چگونه است و معلوم نيست به چه چيز شباهت دارد؛ زيرا به طورى كه ذكر شد  هيچ كس منى
  .شود، ناچار بايد آن را طور ديگر حتت مطالعه و دقت قرار دهيم به حّدى ريز است كه با چشم ديده منى

  .آن كوچكرتين جزء متشّكله آن استذرّات متشّكله امت هر چه بوده باشند، خود 

ا از ذرّات خيلى  طرز ساختمان كليه امت ها مانند امت هيدروژن، اكسيژن، كربن، طال، اورانيوم تقريباً يكسان است و متامى آ
ا را تشكيل داده درست شده است   .ريزى كه ساختمان اصلى آ

يسيته مثبت، نوترون داراى الكرتيسيته خنثى، الكرتون داراى پروتون كه داراى قوه الكرت : گردد هر امت بر سه جزء خبش مى
  .قوه منفى است
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تشكيل  » نوترون«و » پروتون«در مركز هر امت يك هسته وجود دارد كه از . ها با تفاوت كم مهسانند ساختمان اصلى امت
باشند كه مّتحد الشكلند و مانند منظومه  ها مى مت بروىن امت الكرتوندر قس. اند گشته و اين دو سخت به هم پيوسته

  !گردد در حركت و چرخشند مشسى كه به دور خورشيد مى

ا به كار رفته معلوم و مشخص مى وجه اختالف و متايز امت مثًال امت ئيدروژن . گردد ها از تعداد اجزاىي كه در ساختمان آ
رود تعداد  ها، باالتر مى مهينطور كه طبقه بندى يكصد نوع امت. م داراى دو پروتون استفقط يك پروتون دارد، و امت هليو 

  .پروتون و نوترون هر كدام بيشرت خواهد بود

  .امت كربن كه جزء طبقه ششم است داراى شش پروتون و شش نوترون است و به دور هسته آن شش الكرتون در حركتند
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امت  . كشانند باشند يكديگر را به سوى خود مى قوه مثبت و منفى مى) بارِ (ى شارِژ هاى آن چون دارا هسته امت و الكرتون
  .تواند خبش و تفكيك گردد هر امت به خودى خود منى. نيز داراى چنني خاصيىت است) نطفه انساىن(كروموزم 

آورند  مثبتند به هم فشار مىها كه داراى شارژ  گريد و در آجنا پروتون جريان عمل در هسته امت به طور متفاوت صورت مى
ها از  اند چه علت و موجىب باعث فشردگى و دورى جسنت پروتون متخصصني هنوز ندانسته. شوند و از هم دور مى

  .شود مهديگر مى

اهلّيون در جواب اين مسأله عاجز نيستند، پاسخ اين مسأله و هزاران منونه آن در مسلك آنان يك كلمه است كه مهه چيز 
  .است» الّله«ايق در مهني يك كلمه است و آن و مهه حق

 در هيچ پرده نيست نباشد نواى تو
 

 عامل پر است از تو و خاىل است جاى تو

 هر چند كاينات گداى در تواند
 

 يك آفريده نيست كه داند سواى تو

  تاج و كمر چو موج حباب است رخيته
 

 اى ز حميط سخاى تو در هر كناره

  

  171: ، ص4 صحيفه سجاديه، جتفسري و شرح 

  

  اى است پر از ماه و آفتاب آيينه خانه
 

 دامان خاك تريه ز موج صفاى تو

  هر غنچه را ز محد تو جزوى است در بغل
 

 كند به زباىن ثناى تو هر خار مى

  يك قطره اشك سوخته يك مهره گل است
 

 دريا و كان به پيش حميط سخاى تو

 اليق نثاردر مشت خاك من چه بود 
 

 هم از تو جان ستامن و سازم فداى تو
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  غري از نياز و عجز كه در كشور من است
 

 اين مشت خاك تريه چه سازد فداى تو

  عمر ابد كه خضر بود سايه پرورش
 

 سروى است پست بر لب آب بقاى تو

 چه ذرّه است و چه دارد فدا كند  صائب
 

 اى صد هزار جان مقّدس فداى تو

  

  )صائب تربيزى(

   پيدايش امت كربن در كره زمني[

تر  ها سنگني شود كه هر يك از آن ذرّات از الكرتون هاى ريزى مبّدل مى وقىت كه يك امت را بشكافند و خرد كنند، به ذرّه] 
ا كمرت از يك گويند و عمر آ مى» ِمزون«هاى عجيب را علماى فيزيك  اين ذرّه. ترند ها سبك ها و نوترون و از پروتون

  .باشد ها مى كنند سبب حتريك نريوى داخلى هسته امت به واسطه مهني مزون دانشمندان تصور مى. ميليونيم ثانيه است

امت كربن پيش از آن كه در كره زمني پديدار آيد در يكى از كرات آمساىن به وجود آمده و داستان تكوين آن بس عجيب و 
ى كه سفر دور و دراز خود را در فضاى ناحمدود آمسان شروع كند تا زماىن كه به زمني اين امت از موقع. آميز است حريت

  :برسد و وارد نطفه آدمى گردد سه مرحله را طى خواهد منود

هاى  هاى امت هسته. اند هاى امت ئيدروژن وجود داشته و داراى پروتون بوده شود كه در آن توده از ستاره جواىن شروع مى
گاه به گاه دو عدد از آن . افتند ت حرارت فوق العاده آن ستاره با سرعت سرسام آورى به حركت مىئيدروژىن به عل

   پروتون مغلوب مقدار الكرتيسيته. شود ها باهم پيكار منوده يكى بر ديگرى غالب مى پروتون
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  .گردد خود را به هدر داده به نوترون تبديل مى

ئيدروژن (اى به نام دوتريوم  شوند و هسته ين نوترون تازه به دوران رسيده با پروتوىن كه غالب شده باهم مجع و مّتحد مىا
گردد و هنگام فرصت اين هسته دوتريوم يك هسته پروتون و يك هسته نوترون را حتت اختيار خود در  متشّكل مى) سنگني
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ج جريان احرتاق، ذوب، اجتماع و احتاد ذرات آن ستاره اجنام و  مى» هليوم«آورد و مبّدل به هسته امت  مى شود و به اين 
  .شود كه اّس و اساس آن ماّده هليوم خواهد بود هاى ئيدروژن ستاره مزبور به ماده ديگرى تبديل مى در نتيجه امت

در اين جا مرحله پيدايش . مده استضمناً ناگفته مناند كه امت ئيدروژن خنستني امتى است كه در عامل اليتناهى به وجود آ
  .پذيرد هاى سنگني خامته مى امت

هاى آن با  گردد و امت پس از صدها ميليون سال كه از عمر آن ستاره بگذرد، تقريباً متام حجم ستاره مملّو از ماده هليوم مى
شوند، و اين جريان دومني مرحله  ور مى يك روال منّظم و موزوىن باهم مصاف منوده، دو تا سه امت در يك حلظه باهم شعله

  .آيد پيدايش امت كربن به حساب مى

امت كربن ميلياردها سال است كه بر اثر مصاف و تالقى مذكور تكوين يافته و حال بايد دانست اين امت چگونه به كره 
  :زمني رسيده است؟

ها به  تر خواهد شد و تراكم امت آن ستاره فزونهاى سنگني در  هاى هليوم، كربن و امت اى بيشرت شود، امت هر قدر عمر ستاره
  .گردد و سپس منفجر خواهد شد رسد كه ستاره از مواّد امتى اشباع مى تدريج به حّدى مى

اند  هاى ئيدروژن كه در فضا پراكنده هاى موجوده آن، در كيهان و فضا پخش و با امت هاى كربن و ساير امت در نتيجه امت
هاى  هاى ئيدروژن تكوين و به وجود آمد امت بعدها زماىن كه ستاره جديدى كه با جذب امت. گردند خملوط و ممزوج مى

  .منايند موجود در فضا امت كربن را نيز جذب مى

   خورشيد هم در چند ميليارد سال پيش به امر و اراده حضرت رّب العزّه به مهني
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ظاهراً بر اثر يك حادثه كيهاىن، مواّد مشتعله عظيمى از خورشيد فوران و بريون رخيته و مهراه آن صورت پديد آمده، و 
مواد، امت كربن بوده و پس از سرد شدن، قشر و پوسته كره زمني از آن مواد تشكيل يافته است، و اين جريان سومني 

سان، حيوان، مجادات نفوذ يافته و به حال ثابت و مرحله پيدايش امت كربن در كره زمني است كه به تدريج در پيكره ان
  .تغيريناپذيرى باقى مانده است
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مبدل و به واسطه وزش باد » اكسيد دوكربن ىب«گردد به  امت كربن پس از جريان فوق با دو امت ئيدروژن تركيب و مّتحد مى
ا را چنانچه گاو يا گوسپندى آن گياه را خ. نشيند به روى برگ نباتات و گياهان مى ورده و بعد گوشت يا شري آ

  .اند هاى دوران گذشته خورده باشند، در اين صورت آن افراد انساىن يا حيوانات، حامل امت كربن گشته انسان

در اين حال . امت كربن كه در بدن انسان قرار يافت، ممكن است در نطفه او وارد و بعد در زهدان مادر داخل شود
وارث صفات و اخالق پدر و مادر خواهد شد و در تسلسل زجنريه بقاى نسل بشرى آن امت از گردد كه  موجودى پيدا مى

  !پدر به فرزند و به اعقاب او منتقل خواهد گشت

گردد، ممكن است گياهى آن را جذب كند، آن وقت اين امت در مجع  زماىن كه آدمى فوت شود امت كربن به خاك برمى
گريد، و نيز ممكن است كه جزو ذرّات متبلور ذغال سنگ يا دانه املاس گردد، و باز نباتات سپس در بدن حيوانات قرار  

هم ممكن است امت مذكور از ناحيه نبات يا حيوان جمدداً در بدن انسان وارد شود، در استخوان يا ناخن و يا تارى از موى 
  .او جاى گريد

هاى  ادى كه در هزاران سال پيش تنّفس منوده و از ريهموجود در فضا را افر » ىب اكسيد دو كربن«به عالوه ممكن است 
  .كنيم آلوده و آميخته به آن امت باشد خود خارج كرده باشند، در زمان حاضر هواىي را كه تنّفس مى

   دهيم و خارج كشيم، در هر حلظه كه فرو مى زنيم و نفس مى موقعى كه دم مى
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صفر قرار   22باشد، يعىن عددى كه مست راست آن  هاى آن در حدود ده سنگرتليون مى به طور تقريب مشاره امتكنيم  مى
  !گرفته

هاى  هاى افراد بشر و پيامربان و دانشمندان دوران هاى كربن موجود در هوا، در ازمنه خيلى دور در ريه امت: توان گفت مى
ا وارد و خارج شده،  بلعيم، و ممكن است افرادى كه بعد از ما خواهند  و اين زمان هم ما آن هوا را مىقدمي از راه تنّفس آ

  .هاىي كه به ظهور خواهند رسيد از آن نيز تنّفس كنند آمد يا نابغه

در گذشت زمان هر قدر دوران جهان باقى باشد و به جلو رود ممكن است امت كربن در خون حيوانات و جانوران و 
ا بر ما نامعلوم است رسوخ يافته و بعدها جمدداً به خاك بازگشت منايد و سپس در تركيبات موجوداتى كه امروزه  انواع آ

  .ها سال در مجادات باقيمانده تا دو مرتبه در موجودات زنده ظهور يابد معادن قرار گريد و مليون
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ر وضع امت كربن تغيريى حاصل نشده گذرد، هنوز د به هر تقدير با گذشت بيش از چهار ميليارد سال كه از عمر زمني مى
  .و دليلى هم در دست نيست كه روزى امت مذكور معدوم گشته و از ميان برود

اگر بنا شود روزى خورشيد، كره زمني را مشتعل ساخته و بسوزاند ممكن است امت كربن دو مرتبه به فضا و كيهان برگشته و 
  .هاى جوان آن را جذب كنند نواخرتان و ستاره

هاى شديد و سهمگني روى  به يقني معدوم گشنت امت كربن حتّقق نتواند يافت مگر زماىن كه بني كرات آمساىن تصادم قريب
ا متالشى و ذرّاتشان در فضا پخش و پراكنده شوند و امت هاى   هاى موجود در فضا بتوانند امت دهد كه يكى يا هر دوى آ

  .آورندكربن را جذب منوده حتت اختيار و سلطه خود در 

آن زمان است كه دوره بقا و دوام اين امت سر خواهد آمد، لكن مانند آدميان كه پس از سپرى شدن عمر، از خود 
   هاى گذارند، امت هاى جديدترى به جاى مى نسل
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راسىت داستان  »1« ».اند قرار گريند يافته هاى تازه و جديدترى تركيب اى كه از امت كربن نيز در پيكره موجودات زنده
اين وضع يك ذرّه . گردد شود، سراپاى انسان غرق در حريت مى از وضع يك ذرّه كه با چشم ديده منى! عجيىب است

  است، در سراسر عامل چه خرب است؟ آيا كسى غري از حضرت عظيم از خلقت عظيم اطالع و آگاهى دارد؟

  چه بنويسم و از كجا بنويسم و از كه و از چه دم بزمن؟دامن  من سخت در شگفتم، منى

   عجايب حيات

حال . گردد، و از اين قرار سرعت حركت آن ساعىت هزار ميل است ساعت يكبار به دور حمور خود مى 24زمني در هر «
برابر  ها و روزهاى ما ده چرخيد، و در آن صورت شب فرض كنيد در عوض اين مقدار سرعت، هر ساعىت صد ميل مى

ساخت،  سوزانيد و معدوم مى ها را در آن روزهاى بلند مى آفتاب سوزان تابستان كلّيه نباتات و رستىن. بود مدت فعلى مى
  .برد كرد و از بني مى ها را منجمد مى هاى دراز جوانه و سرماى شب

ايت حر  ارت است و دورى زمني ما از سطح خورشيد كه منبع حيات در روى كره ارض است داراى دوازده هزار درجه فار
  .اى است كه بتواند از اين منبع فيض و حرارت به قدر كاىف گرمى براى ادامه حيات ما اقتباس منايد آن به مهان اندازه
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ها سال به مهني وضع باقى بوده و در  رسد پيوسته ثابت و غري متغري است و در طول مليون مقدار حرارتى كه به ما مى
  .ت در زمني ميّسر شده استنتيجه ادامه حيا

   كرد و مثًال در عرض يكسال فقط در حدود پنجاه اگر حرارت زمني تغيري مى

______________________________  
  .121 -114: رازهاى جهان آفرينش -)1(

  176: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

از فرط گرما كباب شده بود و يا از شّدت سرما  شدند و بشر هم يا درجه كم و زياد شده بود مهه نباتات معدوم مى
  .رفت گرديد و از ميان مى منجمد مى

ميل يا چهل  6چرخد و هرگاه سرعت سري آن در عوض اين مقدار  ميل در هر ثانيه به دور آفتاب مى 18زمني به سرعت 
ندگاىن كنوىن ما غري مقدور شد كه ز  اى مى شد آن وقت دورى و نزديكى ما به آفتاب به درجه ميل در هر ثانيه مى

  .گرديد مى

ا به درجه. دانيم، متفاوت است حجم ستارگان آمسان به طورى كه مى اى بزرگند كه اگر ىف املثل خورشيد  بعضى از آ
ها با  مهچنني نوع تشعشع ستاره. گرفت ها قرار مى ها كيلومرت در داخل سطح آن ستاره منظومه ما بودند به مدار زمني مليون

ا براى هر گونه آثار حياتى مضّر است و زندگاىن را نابود مى. متفاوت است هم نريو و مقدار . سازد اشعه بعضى از آ
  .ها هم گاهى كمرت از خورشيد و گاهى تا ده هزار مرتبه بيشرت از آن است تشعشع اين ستاره

شدند، و اگر  زمني از فرط سرما هالك مى يافت مهه جانداران هر گاه تشعشع خورشيد ما، به نصف مقدار فعلى تقليل مى
بنابراين در . گرديد شد، آن وقت نطفه حياتى در مهان مرحله اول تكوين معدوم مى مقدار اين تشعشع دو برابر بيشرت مى

ا ستاره كه در فضاى ناحمدود پراكنده   .باشد اند تنها خورشيد ماست كه براى به وجود آوردن حيات مناسب مى ميان مليو

اگر حمور زمني متمايل نبود . منايد درجه قرار گرفته و مهني متايل حمور زمني اجياد فصول چهارگانه را مى 23مني در زاويه ز 
ها دائم از مشال به جنوب در  خبار آب اقيانوس. ماند قطب مشال و جنوب اىل األبد در روشناىي نيم رنگ شفق باقى مى

ها و  كرد و چه بسا كه مسافات بني خط استوا و نواحى قطىب را تبديل به بيابان مىهاىي از يخ اجياد  بود و قاره حركت مى
  .كرد صحارى نامسكون مى
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ا منودار مى با تبخري آب اقيانوس هاى  هاى قطىب مهه جا اراضى را شسته و از ميان درّه شد و رودخانه ها بسرت شوره زار آ
  هاى موقىت از گذشت و مرداب عميق مى

  177: ، ص4 ح صحيفه سجاديه، جتفسري و شر 

  .آورد منك مذاب در اين بسرتها به وجود مى

ا را فرو مى فشار كوههاى عظيم و سنگني يخ به قدرى زياد مى برد و آن  شد كه بر سطح هر دو قطب سنگيىن كرده و آ
شد و اراضى وسيعه  ها خشك مى اقيانوس. كرد وقت خط استوا بر اثر مهني فشار تركيده و منطقه جديدى احداث مى

يافت و نتايج سهمگني آن دنيا را  آمد و ميزان بارندگى و رطوبت هم در اقطار جهان تقليل مى جديدى به وجود مى
  .منود منقلب مى

هاى قلل و جبال و گرماى  كنيم كه حيات در روى كره ارض منحصر به قشرى است كه ميان برف ما هرگز توجه منى
اى  نسبت اين قشر نازك با قطر زمني معادل نصف قطر يك ورق از كتاب هزار صفحه. تمركزى زمني قرار گرفته اس

  .تاريخ حيات كليه جانداران زمني فقط بر روى اين ورقه نازك تدوين شده است. است

 گرفت و اين قشر آب گرفته، تازه پا فرامى 35آمد مهه سطح زمني را به عمق  اگر هواى حميط زمني به صورت مايع در مى
  .دهد يك ششصد هزارم فاصله تا مركز زمني را تشكيل مى

اى نقاط  جزر و مّد درياها در پاره. كند ميل است و هر روز دو مرتبه توليد جزر و مّد مى 240، 000فاصله ماه تا زمني 
  .شود رسد و حّىت قشر خاكى زمني هر روز دو مرتبه بر اثر جاذبه ماه به قدر چند اينچ كشيده مى پا مى 60تا 

دهد كه ما هرگز متوجه قدرت قاهره و عظيمى كه آب درياها را اين قدر باال  مهه اين اتفاقات به طورى منظم و آرام رخ مى
  .شومي كند منى برد و حىت سطح زمني را با مهه سخىت و صالبت آن خم مى مى

  .اصله داردكره مرّيخ نيز داراى قمرى است كه بسيار كوچك است و فقط شش هزار ميل با آن ف

شد   اگر ماه به جاى مسافت فعلى مثًال پنجاه هزار ميل با زمني فاصله داشت آن وقت ارتفاع جزر و مد به قدرى زياد مى
  هاى پنج قاره زمني را روزى دو كه مهه دشت
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شد و  كه كوهها به زودى از روى زمني شسته مى  بود گرفت و فشار آب در هر نوبت به قدرى شديد مى بار آب فرا مى
سطح زمني در زير فشار اين . يافت كه از زير آب بريون بيايد و وجود خارجى پيدا كند ها فرصىت منى هيچ يك از قاره

 شد هر روز گردبادهاى هولناك در اطراف شد و جريان هواىي كه بر اثر اين جزر و مدهاى عظيم پيدا مى انقالبات خرد مى
  .آورد زمني پديد مى

رسيد و در آن  كرد به يك ميل و نيم مى گرفت عمق متوسط آىب كه سطح زمني را احاطه مى ها را آب فرا مى اگر قاره
ا هم به تدريج از وجود يكديگر  صورت هيچ گونه حياتى در آن مقدور نبود جز به صورت حيواناتى در اعماق آب كه آ

ا م تغذيه مى   .شد نقرض مىكردند تا نسل آ

آرى، منظومه مشسى ما از خملوط درهم برهم مواد و مصاحلى كه با حرارت دوازده هزار درجه از خورشيد جدا شده و با 
اما در مهني آشفتگى و انقالب جّوى، چنان . پايان پراكنده شده به وجود آمده است سرعىت غريقابل تصور در فضاى ىب

توانيم پيش بيىن   ه است كه امروزه حّىت دقايق و حلظات حوادث آينده آن را مىنظم و ترتيب دقيق و منّظمى اجياد شد
نتيجه اين انتظام و ترتيب آن است كه اوضاع فلكى ما هزار مليون سال است به مهني حال باقى مانده و تا آخر . كنيم

  .دنيا هم به مهني وضع باقى خواهد ماند

و بر طبق مهني قوانني، نظام عامل مشسى ما در جاهاى ديگر افالك نيز  اينها مهه مرهون قوانني و نظامات عمومى است
  »1« ».شود تكرار مى

   نظم آفرينش در قرآن

  

  :فرمايد اش مى قرآن جميد در زمينه اين نظم و مقّررات و قوانني و نظامات، در آيات شريفه

______________________________  
  .22: راز آفرينش انسان -)1(

  179: ، ص4 شرح صحيفه سجاديه، جتفسري و 
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َنا طَاِئِعنيَ   ُمثَّ اْستَـَوى فـََقَضاُهنَّ َسْبَع َمسَاَواٍت ِيف يـَْوَمْنيِ * ِإَىل السَّماِء َوِهَي ُدَخاٌن فـََقاَل َهلَا َوِلْألَْرِض اْئِتَيا َطْوعاً أَْو َكْرهاً َقالََتا أَتـَيـْ
  »1« »َوَزيـَّنَّا السَّماَء الدُّنـَْيا ِمبََصابِيَح َوِحْفظاً ذِلَك تـَْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليمِ ِيف ُكلِّ َمسَاٍء أَْمَرَها   َوَأْوَحى

آن . خواه يا ناخواه بياييد: آن گاه آهنگ آفرينش آمسان كرد، در حاىل كه به صورت دود بود، پس به آن و به زمني گفت
ا را در دو روز.* فرمانربدار آمدمي: دو گفتند ، و ] و حمكم و استوار ساخت[به صورت هفت آمسان به اجنام رسانيد  پس آ

حفظ كردمي، اين ] ها از اسرتاق مسع شيطان[هاىي آرايش دادمي و  در هر آمساىن كار آن را وحى كرد، و آمسان دنيا را با چراغ
  .ناپذير و دانا گريى تواناى شكست است اندازه

نَـُهَما َالِعِبنيَ َوَما َخَلْقَنا السَّماَواِت َواْألَ    »2« »َما َخَلْقَنامهَُا ِإالَّ ِباحلَْقِّ َولِكنَّ َأْكثـََرُهْم َال يـَْعَلُمونَ * ْرَض َوَما بـَيـْ

ما آن دو را جز به درسىت و راسىت به وجود * امي؛ ها و زمني و آنچه را ميان آن دو است، به بازى نيافريده و ما آمسان
  .معرفت و آگاهى ندارند]  قايقبه ح[امي، وىل بيشرتشان  نياورده

نَـُهَما بَاِطًال ذِلَك َظنُّ الَِّذين َكَفُروا فـََوْيٌل ِللَِّذيَن َكَفُروا مِ    »3« »َن النَّارِ َوَما َخَلْقَنا السَّماَء َواْألَْرَض َوَما بـَيـْ

است، بيهوده نيافريده ت، پس واى بر آنان كه كافرند از امي، اين پندار كافران اس و ما آمسان و زمني و آنچه را كه ميان آ
  .آتش دوزخ

______________________________  
  .12 -11): 41(فّصلت  -)1(

  .39 -38): 44(دخان  -)2(

  .27): 38(ص  -)3(

  180: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  متجّلى است ذاتش به صفات خودمناىي
 

  كه كند از اين جتّلى مهه دعوى خداىي



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  به چشم بينش نگرد در آفرينشكسى ار 
 

  ز هر آيىت خدا راست ظهور خودمناىي

 احد است و با جاللش احدى نبوده هرگز
 

  كه شريك ذاتش آيد به سرير پادشاىي

 اى را كه خدا وجود باشد عجب است بنده
 

  كه نباشد از جهالت به وجودش آشناىي

  

  )فؤاد كرماىن(

   عجايب حيات در كالم دانشمندان

  :گويد مى  ديويد هيوم«

سراسر دستگاه طبيعت بر وجود پروردگارى هوشيار گواه است و هيچ پژوهنده خردمند نيست كه پس از آن كه به جّد و 
  .جهد بينديشد، دمى از گروش به اصول خداشناسى و ديندارى راستني تن زند

  :گويد مى  كانت

  .وجود حّس ديىن بشر دليل وجود خدا است

  :ويدگ مى  دكارت

  .شود خلقت، عمل مداوم است و اگر آىن خداوند از خلقت نظر بردارد عامل معدوم مى

  :گويد مى روسو

خربمي، جز اين كه به وجود ذاتى كه داراى ادراك و اراده و حكمت است و در كارهاى عامل  ما از حقيقت جهان و روح ىب
   توان يقني باشد منى مؤثر و متصرف مى

  181: ، ص4 جاديه، جتفسري و شرح صحيفه س

  .در حركات عامل وجريان امور، آثار تدبري و حكمت هويداست. نكرد
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  :گويد مى  اليب نيتس

خدا صانعى عاجز نيست كه هر آن جمبور باشد در ماشيىن كه ساخته است دست بربد تا راه بيفتد، خداوند از آغاز كه 
  .اند ها و اجزاى آن با اتفاق هم به كار مشغول چرخ جهان را آفريده اين ماشني را چنان كامل ساخته كه تا ابد

  :گويد فيلسوف شهري مى  پاسكال

توان آن را ناديده گرفت و بايد به او اميان آورد، و  قانوىن باالتر و برتر از طبيعت هست كه بر مهه جهان تسلط دارد و منى
توانيم از او جدا باشيم؛ زيرا اگر نور از منبع  آن قانون آفرينش است كه ما را به وجود آورده و هسىت ما از اوست و ما منى

وى از اين قانون اميان به خداست و مهني اميان مقدس، سازش دين با دانش و تنها راهى و پري . خود جدا شود نور نيست
اين است يگانه . دينان و ملحدان و على رغم داليل پوچ و فريبنده آنان بايد پيمود است كه هر دو را بر خالف ميل ىب

تلسكوب توانستيم بيش و بيشرت، اعماق  با اخرتاع و تكميل تدرجيى« »1« ».راه رسيدن به كمال و پريوزى حق بر باطل
هاى نوراىن كوچكى هستند كه به يك اندازه از زمني ما فاصله  رفت نقطه ستارگان كه ابتدا گمان مى. فضا را شناساىي كنيم

ز آنگاه كشف شد كه بسيارى ا. ها بار از زمني ما بزرگرتند دارند، آشكار شد كه كرات عظيمى از نور و حرارتند كه ميليون
ا  اى از ميليون اين نقاط روشن، تنها يك ستاره بزرگ نيستند بلكه در حقيقت جمموعه ها ستاره يا كهكشانند و بعضى از آ

ا به سر ديگرشان مى 200، 000به قدرى عظيمند كه نور پس از    !رسد سال از يك سر آ

سال نورى دورند عكس بگريند و  6، 000، 000، 000توانند از جمموعه اخرتاىن كه از ما  هاى جنومى جديد مى دوربني
  بدين ترتيب حوادثى را

______________________________  
  .80: پنج گام -)1(

  182: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .بينيم كه شش ميليارد سال پيش، يعىن پيش از آن كه حيات در زمني به وجود آيد، رخ داده است مى

توانيم ببينيم به قدرى زيادند كه اگر صد سال متام شب و روز به مشارش  هاى نوين مى ك با تلسكوبتعداد ستارگاىن كه اين
ا را نشمرده ا بپردازمي و در هر ثانيه يك ستاره بشمارمي، پس از پايان اين مدت هنوز مهه آ   .امي آ
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ستاره  1، 000، 000، 000تر است و الاقل شامل  كهكشان، قرص عظيمى است كه قسمت مركزى آن ضخيم
  .سال نورى است 20، 000سال نورى و ضخامت آن در مركز كهكشان  100، 000است، درازاى آن 

برابر جرم خورشيد است و عقيده دارند كه   100، 000، 000، 000تر بگوييم جرم آن  وزن كهكشان يا درست
  .چرخد كهكشان مهچون چرخ به دور حمورش مى

  1، 000، 000اى عظيم با سرعىت در حدود  از اين چرخ غول پيكر است، در دايرهخورشيد با سّياراتش كه جزئى 
  .اجنامد سال به طول مى 250، 000، 000كيلومرت در ساعت در گردش است و احتماًال هر دور گردش آن 

ى امروزى ببينيم هاى جنوم توانيم با بزرگرتين دوربني كهكشان ما به هيچ وجه تنها كهكشان جهان نيست، تا آجنا كه ما مى
 2، 000، 000كهكشان وجود دارد و فاصله متوسط بني دو كهكشان مهسايه   150، 000، 000در جهان احتماًال 

  .سال نورى است

اين فقط . شوند كيلومرت در ثانيه از هم دور مى  800ها ميليون كهكشان با سرعىت بيش از  يابد و ميليون جهان گسرتش مى
ها از هم دورتر باشند سرعت  هر چه كهكشان. دو كهكشاىن است كه مهسايه يكديگرند سرعت احتماىل متوسط بني

  .بيشرت است

  اند كه با سرعت بيش از هاىي ديده شده اى كوه پالومار كهكشان با تلسكوب آينه

  183: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« ».شوند كيلومرت در ثانيه از ما دور مى  60، 000

   گسرتش جهانحقيقت  

  :مسأله گسرتش جهان حقيقىت است كه قرآن جميد بدان اشاره كرده است

  »2« »َوالسَّماَء بـَنَـْيناها بِأيـْْيٍد َوإنّا َلُموِسُعونَ 

  .امي وسعت دهنده]  مهواره[و آمسان را به قدرت ونريو بنا كردمي و ما 

  :گويد امروز مى علم. دهد ها را آفريده و دائماً گسرتش مى آرى، حضرت حق آمسان



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

ها نيز در گسرتشند، يعىن ستارگاىن   شود، بلكه آمسان تر مى نه تنها كره زمني بر اثر جذب مواد آمساىن تدرجياً فربه و سنگني
شوند، حىت سرعت اين گسرتش را در بسيارى از  كه در يك كهكشان قرار دارند به سرعت از مركز كهكشان دور مى

  .اند گريى كرده مواقع اندازه

  :خوانيم نوشته فرد هويل، مى »مرزهاى جنوم«  در كتاب

  !هزار كيلومرت در ثانيه است 66گريى شده نزديك به  تندترين سرعت عقب نشيىن كرات كه تا كنون اندازه

ا به سبب عدم نور كاىف دشوار است اى كم نورند كه اندازه هاى دورتر در نظر ما به اندازه كهكشان . گريى سرعت آ
ها بسيار سريعرت از   دهد كه فاصله اين كهكشان هاىي كه از آمسان برداشته شده آشكارا اين كشف مهم را نشان مىتصوير 

   هاى كهكشان

______________________________  
  .90: افق دانش -)1(

  .47): 51(ذاريات  -)2(

  184: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .يابد نزديك افزايش مى

هاى ابرسنبله، واكليل و شجاع و غري آن پرداخته و بعد از حماسبه  سپس به بررسى اين سرعت در كهكشاننامربده 
  .دهد هاى عجيب و سرسام آورى را در اين مسأله ارائه مى سرعت

  :گويد مى جان آلدر

يك حقيقت عجيب و شود، پرده از روى  ها در طول امواجى كه از ستارگان پخش مى گريى ترين اندازه جديدترين و دقيق
ا تشكيل مى يابد پيوسته با سرعىت زياد از يك  حريت آور برداشته، يعىن نشان داده است، جمموعه ستارگاىن كه جهان از آ

ا افزوده مى مركز دور مى ا از اين مركز بيشرت باشد، بر سرعت سري آ مثل اين است كه . گردد شوند و هر قدر فاصله آ
ا جدا و به  ر اين مركز جمتمع بودهزماىن كليه ستارگان د اند و بعد از آن از هم پاشيده و جمموعه ستارگان بزرگى از آ
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اند كه جهان داراى نقطه شروعى بوده  دانشمندان از اين موضوع چنني استفاده كرده. شوند سرعت به هر طرف روانه مى
  .است

  :گويد در اين زمينه چنني مى »آفرينش جهان«  در كتاب  ژرژ گاموف

حقيقت اين است كه جهان ما . فضاى جهان كه از ميلياردها كهكشان تشكيل يافته در يك حالت انبساط سريع است
  .در حال سكون نيست بلكه انبساط آن مسّلم است

 كند، زيرا اگر شناسى مهّيا مى پى بردن به اين كه جهان ما در حال انبساط است كليد اصلى را براى گنجينه معّماى جهان
  .آيد كه زماىن در حال انقباض بسيار شديدى بوده است اكنون جهان در حال انبساط باشد الزم مى

با استفاده از مجله امسّيه و اسم فاعل، دليل بر تداوم اين ) ما گسرتش دهندگانيم(  إنّا َلُموِسُعونَ   جالب توجه اين كه تعبري به
جود داشته و مهچنان ادامه دارد و اين درست مهان چيزى است كه دهد كه اين گسرتش مهواره و  موضوع است و نشان مى

  ها در آغاز در مركز اند كه متام كرات آمساىن و كهكشان امروز به آن رسيده

  185: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

متالشى شده و ايت وحشتناك در آن رخ داده و به دنبال آن اجزاى جهان  واحدى مجع بوده سپس انفجارى عظيم و ىب
  »1« ».به صورت كرات درآمده و به سرعت در حالت عقب نشيىن و توسعه است

ار ساخته  اند موّحدان كه به ليل و 
 

 اند به ياد زلف و رخ آن نگار ساخته

  آىي به هيچ حيله در آغوش در منى
 

ار ساخته  اند مگر تو را از نسيم 

  ز الله زار جتّلى ستاره سوختگان
 

 اند الله با جگر داغدار ساختهچو 

  اند جگر تشنگان دهان طمع گشاده
 

 اند ز بس عقيق تو را آبدار ساخته

  به وصل زلف و رخ او رسيدن آسان نيست
 

 اند كليد گنج ز دندان مار ساخته

 مانند به رنگ شبنم و گل بر زمني منى
 

 اند غبار ساخته كسان كه آينه را ىب
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  نارسا چون موجكمند ّمهت ما نيست 
 

 اند حميط عشق تو را ىب كنار ساخته

 چراغ زنده دىل را كه چشم بد مرساد
 

 اند شب زنده دار ساخته  صائب  نصيب

  

  )صائب تربيزى(

______________________________  
  .سوره ذاريات 47، ذيل آيه 372/ 22: تفسري منونه -)1(

  186: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   ها و زمني در قرآن خلقت آمسان

  »1« »َأْحَسُن َعَمًال َوُهَو الَِّذي َخَلَق السَّماَواِت َواْألَْرَض ِيف ِستَِّة أَيَّاٍم وََكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماِء لَِيبـُْلوَُكْم أَيُُّكْم 

كه زيربناى حيات [اش بر آب  ىيها و زمني را در شش روز آفريد، در حاىل كه ختت فرمانروا و او كسى است كه آمسان
  يك نيكوكارتريد؟ قرار داشت، تا مشا را بيازمايد كه كدام]  است

  »2« .ءٌ  كاَن الّلُه وََملْ َيُكْن َمَعُه َشىْ 

  .در آغاز به جز خداوند يكتا هيچ كس و هيچ چيز نبود

  »3« »َمسَاٍء أَْمَرَهاِيف ُكلِّ   فـََقَضاُهنَّ َسْبَع َمسَاَواٍت ِيف يـَْوَمْنيِ َوَأْوَحى

ا را در دو روز به صورت هفت آمسان به اجنام رسانيد  ، و در هر آمساىن كار آن را وحى ] و حمكم و استوار ساخت[پس آ
  .كرد

ا به چه ترتيب صورت گرفت، جز آفريدگار ىب اين كه ماده و مصاحل ساختمان آمسان مهتا   ها چگونه پديد آمد و آفرينش آ
  :فرمايد آن آگاهى نيست، چنانكه قرآن مىكسى را بر 

  »4« »ما َأْشَهدتـُُّهْم َخْلَق السَّماَواِت َواْألَْرِض َوَال َخْلَق أَنُفِسِهمْ 
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تا يارمي [، زمني و در آفرينش خودشان شاهد و گواه نگرفتم ] در پديد آوردن[ها و  من ابليس و نسلش را در آفرينش آمسان
  .ام ا يار و مددكار خود نگرفته؛ و من گمراه كنندگان ر ]دهند

______________________________  
  .7): 11(هود  -)1(

  .3، حديث 78: ؛ مصباح األنس234/ 54: حبار األنوار -)2(

  .12): 41(فّصلت  -)3(

  .51): 18(كهف   -)4(

  187: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   خلقت در كالم دانشمندان

  :گويد مى جان ففر  اين حقيقت اعرتاف دارند، چنانكه دانشمندان امروز نيز به

بايسىت ماده را مفروض . اى است كه بريون از قلمرو حتقيقات و تفّكرات مثر خبش است مسأله پيدايش ماده، اصوًال مسأله
  .و موجود پنداشت و از آجنا جريان آفرينش كاينات را تعقيب كرد

است، اين مصاحل عبارت بودند از ذرّات دود و گاز كه در فضا سرگردان، اما آنچه از نظرات قرآن و دانشمندان حمّقق 
  .خوردند چنان پراكنده بودند كه به ندرت به يكديگر بر مى

  »1« »ِإَىل السَّماِء َوِهَي ُدَخانٌ   ُمثَّ اْستَـَوى

  .آن گاه آهنگ آفرينش آمسان كرد، در حاىل كه به صورت دود بود

  :گويد ك شناس مىدانشمند فل ِسرجيمس جينز

  .پديد آمده است) مه رقيق(ماده كون از گازهاىي كه در فضا انتشار دارد آغاز گشته و از تراكم اين گازها، سدمي 

  :نويسد استاد طبيعى دانشگاه واشنگنت مى  دكرت گاموف
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ظر تراكم و درجه حرارت به اين گازها از ن. جهان در ابتداى پيدايش مملّو از گازهاىي بوده كه در هوا پراكنده بوده است
  .پذير نيست حّدى است كه تصور آن براى ما امكان

اد به هر جهت آفريدگار متعال طى دو دوره از اين گازها آمسان   :هاى هفتگانه را بنا 

______________________________  
  .11): 41(فّصلت  -)1(

  188: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »َع َمساواٍت ىف يَوَمْنيِ فـََقضاُهنَّ َسبْ 

ا را در دو روز به صورت هفت آمسان به اجنام رسانيد    ]. و حمكم و استوار ساخت[پس آ

  :و نقشه بناى اين هفت آمسان را به صورت هفت طبقه يكى بر فراز ديگرى ترسيم فرمود

  »2« »َأَملْ تـََرْوا َكْيَف َخَلَق اللَُّه َسْبَع َمساواٍت ِطَباقاً 

  ايد كه خدا هفت آمسان را چگونه بر فراز يكديگر آفريد؟ آيا ندانسته

  :هفت آمسان حمكم كه هيچ گونه رخوت و سسىت در آن راه ندارد

  »3« »َوبـَنَـْينا فـَْوَقُكْم َسْبعاً ِشداداً 

ادمي   .و بر فرازتان هفت آمسان استوار بنا 

ا به  و به وسيله ستون   :شود كرات آمساىن را استوار گرداند نريوى جاذبه عمومى تعبري مىهاى نامرىي كه امروزه از آ

ا   »4« »َخَلَق السَّمواِت ِبَغْريِ َعَمٍد تـََرْوَ

ا را ببينند، آفريده ها را بدون ستون آمسان   .هاىي كه آ
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خيز گشوده و مفتوح ها به ديگرى راه ندارند، و تنها در روز رستا آيد كه هيچ يك از اين آمسان و از آيات قيامت بر مى
  :گردند مى

  »5« »َوفُِتَحِت السَّماءُ َفكاَنْت أبواباً 

______________________________  
  .12): 41(فّصلت  -)1(

  .15): 71(نوح  -)2(

  .12): 78(نبأ  -)3(

  .10): 31(لقمان  -)4(

  .19): 78(نبأ  -)5(

  189: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .آيد شود، پس به صورت درهاىي درمى مىو آمسان گشوده 

آنگاه خداوند با آفرينش ستارگان به تزيني و چراغاىن آمسان پايني كه آمسان دنياى ما و نزديكرتين آمسان به ماست 
  :پرداخت

نيا ِمبَصابيحَ    »1« »َوَلَقْد َزيـَّنَّا السَّماَء الدُّ

  .هاىي آراستيم مهانا ما آمسان دنيا را با چراغ

نيا ِبزيَنٍة اْلَكواِكبِ إنّا زَ    »2« »يـَّنَّا السَّماَء الدُّ

  .مهانا ما آمسان دنيا را به زيور ستارگان آراستيم

هاى ابر، ذرّات را به سوى  توده... ها ذرّه گاز و دود به شكل ابرهاى عظيم به دور هم گرد آمدند  بدين ترتيب كه ميليون
اين ذرّات كه به . شد گشت و ذرّات آن به يكديگر نزديك مى ع مىكرد، و باألخره توده انبوه ابر مج مركز جذب مى
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يافت كه توده را به تابش  كرد و گاهى در مركز ابر، گرما چنان شّدت مى منود توليد گرما مى يكديگر اصطكاك پيدا مى
ا توده ابر به صورت ستاره درآمدند و  افكند و فضاى تاريك را روشن مى مى از آن پس در جهان ساخت، سراجنام ميليو

  .تاريك، نور پديدار گشت و آمسان پايني چراغاىن گرديد

شكل و ىب هيچ گونه تشّخص در مهه جا به طور يكنواخت پخش شده بود، ذرّات ماّده به  پايان فضا ابرى ىب در بيابان ىب
گشت و شروع به  مبّدل مىابر به درياىي متالطم و خروشاىن از گاز . شدند خوردند و با يكديگر تركيب مى هم برمى

  .منود چرخيدن مى

   خروشيد و تالطم غرّيد و مى چرخيد و مى اين درياى دود و گاز مهچنان مى

______________________________  
  .5): 62(ملك  -)1(

  .6): 37(صافّات  -)2(

  190: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا و شكسنت امواج نامرئى كه ه موجها ... ر يك به بزرگى اقليمى بود در دل اين دريا طغيان برمى انگيخت نامرئى خيز آ
  .آميختند رفتند و به هم مى لغزيدند و در دل هم فرو مى خوردند و بر هم مى به هم مى

ن با مياىن برآمد. در ميان اين درياى جوشان طرحى مارپيچى از اثر چرخش ماّده دّوارى پيدا گرديد ه اين صفحه مدّور و 
اين شكل مارپيچى كه آن را . گرفت، در سپيده دم بزرگ گيىت به پيدايش گراييد و بازواىن كه آهسته آهسته شكل مى

  :نامند، ماّده خورشيد و منظومه مشسى و زمني ما در يكى از بازوان آن قرار داشت مى» كهكشان راه شريى«

  »1« »ِسراجاً َوَجَعَل اْلَقَمَر فيِهنَّ نُوراً َوَجَعَل الشَّْمَس 

ا روشىن خبش، و خورشيد را چراغ فروزان قرار داد   .و ماه را در ميان آ

ا را به چرخش درآورد و مهچنان   در يكى از بازوان كهكشان راه شريى، طوفاىن پرآشوب پديد آمد و جريان تند گازها آ
ن و عظيم درآمد و پاره چرخيد به شكل فرفره كه مى   .آن روان گشتند هاى نوراىن بر گرد اى 
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چرخيد تا اين كه كم كم گازها به مركز آن كشيده شد و در آجنا به  اين فرفره بزرگ در اين كهكشان عظيم، مهچنان مى
  .صورت گوى عظيم و فروزاىن تراكم يافت و سراجنام اين گوى فروزان خورشيد گرديد

اى از آن به صورت   گرفته بود از هم پاشيد، و هر پاره  هاى گاز و غبارى كه گرداگرد خورشيد را هاله وار فرا آنگاه پاره
برخى نزديك به خورشيد و . گرديد هر گرداب مسريى جداگانه داشت و در آن مسري به دور خورشيد مى. گرداىب درآمد

  .بعضى از خورشيد دور بودند

ر گرداب ذرّات گاز و غبار در ه. كرد هاى دوردست سرما حكومت مى هاى نزديك خورشيد، گرما و در گرداب در گرداب
  از برخى ذرّات گاز. پيوسته در گردش بود

______________________________  
  .16): 71(نوح  -)1(

  191: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

رسيدند، رطوبت شبنم  نشست و چون ذرّات غبار به هم مى آمد و مانند شبنم به روى ذرّات غبار مى خبار آب پديد مى
  .آمدند هاى يخ زده آب و گل در مى چسبانيد و گاهى نيز به شكل پاره ا را به يكديگر مىآ

ا را به سوى يكديگر مى. ها در گردش بودند ها از اين پاره در هر گرداب ميليون ها به هم  اين پاره. كشيد نريوى جاذبه آ
اى كه  اين گوى عظيم با نريوى جاذبه. آوردند ديد مىساختند و گوى عظيم و چرخاىن پ هاى بزرگرت مى پيوستند و توده مى

  .شد و سراجنام اين گوى، زمني شد كشيد و روز به روز بزرگرت مى هاى پريامون خود را به سوى خود مى داشت پاره

ه به عطارد از مه. گرديد هر سّياره در مسري خود، بر گرد خورشيد مى. ها پديد آمدند و بعد ساير سّيارات نيز از گرداب
  .خورشيد نزديكرت بود و پس از آن زهره، زمني و مرّيخ بودند

هاى عظيم مشرتى، زحل، اورانوس و نپتون به دور خورشيد گردش داشتند و بسى دورتر از نپتون  در آن سوى مرّيخ سيّاره
د نيست كه كسى را آن ح! راسىت، چه بساط شگفت انگيزى و چه جهان اعجاب آورى است »1« ».سّياره پلوتون بود

  !به عظمت خملوقات پى برد، تا چه رسد به بزرگى و عظمت حضرت خالق

  هم كوى تو از جهان برون است
 

  هم وصف تو از بيان برون است
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 اندر ره تو كسى قدم زد
 

  كاو را قدم از جهان برون است

  طاِق دِر ساكنان كويت
 

  از قبه آمسان برون است

  جنومي در كون و مكانت مى
 

  كان حضرت از اين و آن برون است

  خرگاه جاللت از دو عامل
 

  چون خيمه عاشقان برون است

______________________________  
  .19: گذشته و آينده جهان  -)1(
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  ره ز عشق تو چو دمشن ىب
 

  از زمره دوستان برون است

  اين حرم نيستدنياطلب اندر 
 

  سگ از پى استخوان برون است

  

  )سيف فرغاىن(

   هاى جهان نباتات شگفىت

انسان با مهه وسعت . رويد، از اهّم مسائل عرصه گاه خلقت و آفرينش است مسأله نباتات و گياهان و آنچه از زمني مى«
هاى اين  رسد به عظمت و اسرار و شگفىتعلم و دانشش، هنوز نتوانسته به مشارش و احصاى نباتات موفّق شود، چه 

  .انگيز جهان حريت
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هاى عظيم و  انواع و اقسام گياه در سطح خاك و درون درياهاى ژرف و بر دامنه و قلل كوههاى بلند، حىت بر روى صخره
  .به صورت معّلق در هوا موجود است

اى آن قدر بزرگند كه  شوند، و عّده ديده مى اى كوچك و ريزند كه فقط با چشم مسّلح قسمىت از اين گياهان به اندازه
مشاره انواع گياه كه تاكنون شناخته شده از صدهزار متجاوز است و . آيند ترين موجودات زنده روى زمني به مشار مى عظيم

  .هر يك داراى آثار خمصوصى است

ا را طبق چون شناخنت فرد فرد گياهان غريمقدور است لذا علماى علم گياه اند، و اين طبقه بندى بر  ه بندى منودهشناسى آ
ا را به دو قسمت اصلى  اساس اندام هاى گياه مثل ريشه و ساقه و برگ و گل قرار گرفته است و طبق مهني نظر در ابتدا آ

  .اند و سپس هر قسمت را به چند قسمت تقسيم منوده

هاى رنگارنگ كه  اين مهه گل. باشند گياهان مىترين   داراى ريشه و ساقه و برگ و گل بوده و عاىل :گياهان گلدار  - 1
ها و  اند و انواع ميوه سطح خاك را زينت خبشيده و در صحن بيابان و صفحه باغستان مناظر زيبا و جالىب به وجود آورده

  سبزجيات كه قسمت مهّمى از احتياجات زندگى انسان را تأمني منوده و غّالت و
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كنند و باألخره قسمت مهّمى از گياهاىن كه مصرف طّىب دارند، مهه و مهه جزء  هاى غذاىي را رفع مى حبوباتى كه نيازمندى
  .گردند اين دسته حمسوب مى

ا بر خالف گياهان گلدار به طريق  :گل گياهان ىب  - 2 اين دسته از گياهان فاقد گل هستند، بنابراين توليد مثل در آ
  .گريد ام مىخاّصى اجن

ا ريشه و ساقه و برگ داشته فقط گل ندارند، و  گياهان ىب گل نيز داراى اقسام خمتلفى هستند به طورى كه بعضى از آ
ا ساقه و برگ داشته وىل بدون ريشه و گل مى اين قسمت اغلب روى تنه درختان و نقاطى كه آب و . باشند برخى از آ

ا رشته .منايند هواى معتدل دارند زيست مى هاى  و باألخره قسمىت فاقد برگ و گل و ريشه و ساقه بوده و در پايني آ
ا به زمني مى ا را كه  تارمانندى وسيله جذب آب و ساير مواد غذاىي بوده و باعث اتصال آ گردد، و ما نوعى از آ

اى راكد و حوض ناميده مى» ُجلَبك«   .ينيمب ها، به مقدار زياد مى شود در جويبارها و آ
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اند  دانيم كه انواع حيواناتى كه در عرصه گاه گيىت پراكنده شده و سطح زمني را ميدان زندگى خود قرار داده اين را مى
شديداً به غذا نيازمندند و براى ادامه حيات بايد از عناصرى كه در روى زمني موجود است استفاده كنند و از طرف ديگر 

ود است به مهني صورت قابل استفاده و تغذيه حيوانات نيست؛ اين جاست كه  عناصرى كه در آب و خاك و هوا موج
ا عناصر آب و خاك را به وسيله  گياهان براى تأمني احتياجات غذاىي حيوانات، نقش مهّمى را ايفا مى كنند، زيرا آ

ا قرار دارد به صورت ساقه و برگ و ميوه در مى و در نتيجه مواد غذاىي  آورند دستگاههاى خمصوصى كه در ساختمان آ
ا مى   .گذارند حيوانات را در اختيار آ

از اين نظر طبقه انسان نيز با حيوانات ديگر يكسان است و انسان تا كنون نتوانسته است از عناصر زمني بدون واسطه  
اه دراز كرده و از گياه استفاده كامل بنمايد و احتياجات غذاىي خود را تأمني كند، بلكه مهواره دست حاجت به سوى گي

ره   .مند گرديده است حمصول كارگاه نبات 
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موجود است و اكسيژن يك ماّده حياتى است كه براى توليد حرارت » اكسيژن«كنيم مقدار معّيىن  در هواىي كه تنّفس مى
  .دقيقه هم ممكن نيست اى است و زندگى بدون آن، پنج غريزى حايز امهيت فوق العاده

گردد و دستگاه پخش  ها موجود است تركيب مى شود و با خوىن كه در ريه ها مى هنگام تنّفس مقدارى اكسيژن وارد ريه
هاى خمتلف بدن آهسته و آرام با  كند و مهني اكسيژن، غذا را در سلول هاى بدن توزيع مى خون آن را در متام قسمت

اجياد و با خون داخل ريه » كربنيك«ها يك گاز ّمسى به نام  اثر احرتاق غذا در سلولدر . سوزاند حرارتى ضعيف مى
به اين ترتيب كليه جانوران اكسيژن استنشاق . گردد هاى بعدى از بدن خارج شده به هواى حميط بر مى گردد و با تنّفس مى
  .دهند كنند و گاز كربنيك بريون مى مى

كرد، پس از مدت كوتاهى اين ماده حياتى يعىن اكسيژن كه به اندازه معّيىن در  يدا مىاگر اين عمل به مهني صورت ادامه پ
گرديد و آن وقت حيات كليه حيوانات  شد و گاز سنگني و غليظ و ّمسى كربنيك جايگزين آن مى هوا موجود است متام مى

ا در روى زمني اثرى و خربى بايست مهه جانوران مسموم شو  شد و رفته رفته مى با خطر بسيار بزرگى مواجه مى ند و از آ
ساعت در ضمن تنّفس،  24گرديد، زيرا هر فردى از انسان در  مناند و انسان هم از اين پيشامد خطرناك البته مستثىن منى

فرستد و روى اين حساب در ظرف يكسال، دويست وهفتاد و سه  گرم كربن خالص از ريه خود بريون مى  250معموًال 
شد، و  تن از اين گاز ّمسى به وسيله سه ميليارد بشر توليد مى) 273، 750، 000(تصد و پنجاه هزار ميليون و هف

  .منايند چندين برابر اين مقدار را حيوانات ديگر در ضمن تنّفس توليد مى
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  .گريى است برمي و آن عمل كربن اين جاست كه به امهيت يكى از اعمال گياهان پى مى

   گاز كربنيك را كه از دو عنصر كربن و اكسيژن تشكيل  گياهان در حرارت آفتاب
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دارند، و قسمت مهّم وجود   سازند و كربن را در تنه خود نگه مى كنند و اكسيژن را در هوا رها مى شده است جتزيه مى
گريد  هاى گياهان اجنام مى ى كه به وسيله برگگري  اين عمل يعىن عمل كربن. گياهان از مهني كربن تشكيل يافته است

  .درست به عكس تنّفس جانوران است

اين تناسب عجيب و تعادل دقيقى كه ميان اكسيژن و گاز كربنيك برقرار گرديده تا نيازمندى حيات جانوران و گياهان 
  »1« ».براى مهيشه تأمني شود يكى از آيات بزرگ خداشناسى است

   قرآنعجايب گياهان در 

  :قرآن جميد به طور مكّرر به مسأله گياه و عجايب آن و خالق حكيم و عاملش اشاره كرده است

ِه أَْنَداداً َوأَنـُْتْم رَاِت ِرْزقاً َلُكْم َفَال َجتَْعُلوا لِلّ الَِّذى َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض ِفرَاشاً َواْلسََّماءَ ِبَناًء َوأَنـَْزَل ِمَن اْلسََّماِء َماءً َفَأْخرََج ِبِه ِمَن الثَّمَ 
  »2« »تـَْعَلُمونَ 

مانند برف و [آن پروردگارى كه زمني را براى مشا بسرتى گسرتده و آمسان را سقفى برافراشته قرار داد و از آمسان، آىب 
و مهتاياىن هاى گوناگون، رزق و روزى براى مشا بريون آورد؛ پس براى خدا شريكان  نازل كرد و به وسيله آن از ميوه]  باران

  ].براى خدا در آفريدن و روزى دادن، شريك و مهتاىي وجود ندارد[دانيد  قرار ندهيد در حاىل كه مى

ُلوا َواْرَعْوا كُ *  َواجاً ِمن نـََباٍت َشىتَّ الَِّذى َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض َمْهداً َوَسَلَك َلُكْم ِفيَها ُسُبًال َوأَنَزَل ِمَن السَّماِء َماًء َفَأْخَرْجَنا ِبِه َأزْ 
   أَنـَْعاَمُكْم ِإنَّ ِيف ذِلكَ 

______________________________  
  .10: هاى آفرينش شگفىت -)1(

  .22): 2(بقره  -)2(
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  »1« » َآليَاٍت ِألُوِيل النـَُّهى

راههاىي ]  به خاطر آسان شدن رفت و آمدتان[ا در آن مهان كسى كه زمني را براى مشا بسرتى گسرتده قرار داد، و براى مش
  .هاى گوناگون بريون آوردمي پديد آورد، و از آمسان آىب نازل كرد، پس به وسيله آن انواعى از روييدىن

و قدرت بر توحيد، ربوبّيت [هاىي  هايتان را بچرانيد، يقيناً در اين امور نشانه خبوريد و دام]  خود از اين نعمت هاى فراوان[
  .براى صاحبان خرد است] خدا

   هاى بزرگ حق چهار خبش از نعمت

  

  .هاى بزرگ حق اشاره شده است در جمموع اين مسائل به چهار خبش از نعمت«

زمني، كه مهد آرامش و آسايش انسان است و به بركت قانون جاذبه و مهچنني قشر عظيم هواىي كه اطراف آن را   - 1
  .تواند به راحىت و امن و امان روى آن زندگى كند گرفته، انسان مى

مهان گونه  . دهد هاىي كه خداوند در زمني به وجود آورده است كه متام مناطق آن را به يكديگر پيوند مى راهها و جاده - 2
ا  ها و راههاىي وجود دارد كه انسان مى امي در ميان سلسله جبال سر به آمسان كشيده غالباً درّه كه غالباً ديده تواند از آ

  .عبور كرده و به مقصد خود برسد

  .آىب كه مايه حيات است و سرچشمه مهه بركات، از آمسان نازل كرده است - 3

ا مواد غذاىي انسان را  گياهان و نباتات گوناگون و خمتلفى كه به وسيله اين آب از زمني مى  - 4 رويد كه قسمىت از آ
  دهند، و خبشى مواد داروىي، و تشكيل مى

______________________________  
  .54 - 53): 20(طه  -)1(
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دهد، و قسمت ديگرى را براى وسايل زندگى مهچون درها و حىت  خنت لباس مورد استفاده قرا مىقسمىت را انسان براى سا
أَمَّْن َخَلَق السَّماَواِت َواْألَْرَض  »1« ».ها و بسيارى از وسايل نقليه ديگر شود و كشىت هاىي كه از چوب ساخته مى خانه

 »لٌه مََّع اللَِّه َبْل ُهْم قـَْوٌم يـَْعِدلُونَ َوأَنَزَل َلُكم ِمَن السَّماِء َماًء َفأَنَبتـَْنا ِبِه َحَداِئَق َذاَت بـَْهَجٍة َما َكاَن َلُكْم َأن تُنِبُتوا َشَجَرَها أَءِ 
»2«  

هاىي خرم و باطراوت روياندمي، كه  راى مشا از آمسان آىب نازل كرد كه به وسيله آن باغها و زمني را آفريد، و ب يا آن كه آمسان
كه شريك در قدرت و ربوبيت او باشد؟ نه، [روياندن درختانش در قدرت مشا نيست؛ آيا با خدا معبودى ديگر هست 

  .].گريند كه براى او شريك مى[اند  ، بلكه آنان مردمى منحرف] نيست

ن آراست جهان را  باز از مسن و  گل 
 

 جان تازه شد ز لطف هوا پري و جوان را

  صورتگر اشجار ز عكس گل و نسرين
 

 سيماى مسن داد شب غاليه سان را

  آيينه خور خاصيت كاهربا يافت
 

 كز روى گل زرد ربايد يـََرقان را

 ابر از اثر لطف هوا در دل خارا
 

 شاخ گل صد برگ كند چوب شبان را

ارى جلوه گل آب از هوس   هاى 
 

 جويد چو حباب از دل دريا جريان را

 در آب روان جلوه دهد باد به صد ناز
 

ان را  صد سرو خرامنده و مششاد 

  عامل گذران است مهان به كه در اين باغ
 

 ىب غم گذرانيم جهان گذران را

  دل مجع كن امروز و ببني از گل اين باغ
 

 جنان راآن جلوه كه فردا بود انوار 

______________________________  
  .سوره طه 53، ذيل آيه 222/ 13: تفسري منونه -)1(

  .60): 27(منل  -)2(
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   عجايب گياهان در كالم دانشمندان

اى كه در باب خداشناسى  متخّصص توارث نباتى و آمار حياتى آن و برخى از علوم مربوط به نباتات در مقاله  دن هرتاك
  :گويد دارد مى

ترين كارخانه و ماشني پيچيده يك نبات، مثًال دستگاه تصفيه، هضم،  ترين كارخانه و ماشني مصنوع بشرى با كوچك مهم
  .ل مقايسه نيستتبخري، توليد مثل نباتات به هيچ وجه قاب

ها و اسرار منظومه امتى، و در فضاى اين عامل  اى كه در ذرّات اين عامل به نام امت مهان عجايب و اسرار يا نظامات پيچيده
دارد، در لباس ديگر و با وضعى ديگر در عامل نباتات ما را در  ها و اخرتان، ما را به اعجاب و حتسني وا مى به نام منظومه
  .سازد برد و در عظمت مشّيت و حكمت پروردگار غرق مى  فرو مىدنياىي از حتّري 

حّس و حيات نباتات كه هنوز درك آن از چشم علوم بشرى پنهان است، دقت در سّلول نباتات، جتزيه عناصر تشكيل 
و، ها، توجه به خاصيت هر يك، تركيب هسته، غشاى سّلول، اعمال فيزيكى آن، كيفّيت توليد نري  دهنده اين سّلول

ا،   چگونگى تغذيه، اسرار مرموز منّو متناسب، توليد و تكثري، نسوج نباتى، جهازات داخلى هر يك، خواص طبيعى آ
ا، كيفيت جذب آب و امالح، جريان شريه خام، دفع مواد زايد،   ها، طبقات ريشه كيفيت ساختمان ريشه ها، استوارى آ
ا، عمليات فيزيكى هر ها با هم، ساختمان كاله كيفيت دفع مبارزه ريشه ا، عناصر تركيب كننده آ ك يا سپر بر سر آ

يك، تأثري خاص رطوبت و نور و حرارت در نباتات، دستگاههاى گرياىي اين قوا در گياه، وسايل تنفس گياه، ساختمان 
ا، برگ گوناگون آن در انواع   هاى هاى خاردار، عمل لقاح، ابزار و وسايل لقاح، كيفيت برگ، تركيبات و طبقات و انواع آ

هاى مأمور لقاح، بادها و امواج مأمور، حساسيت خاّص برخى از نباتات، گياهان توانا و  نباتات، حشرات و مگس
ها،  ها، گلربگ ها، اشكال گل هاى گوشتخوار، نظام توارث در نباتات، اسرار ميوه ناتوان، تعاون گياهها با هم، درخت

، مقاومت گياهان در برابر امراض گياهى، امراض گياهى، مرگ گياه، هر يك از اين امور ها، گياهان آىب و صحراىي شكوفه
  و صدها امور نباتى ديگر
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ا هرگز در چند دفرت نگنجد موضوع علم خاّصى بوده و داراى ميلياردها قانون و نظام مستحكم مى به . باشد و شرح آ
  :ز اسرار و نظامات نباتات توّجه مناييددو منونه ا

   اسرار نباتات

  

كشد، ماّده حياتى نباتات كه هنوز بشر را بر درك  در حاىل كه نريوى جاذبه زمني مهه چيز را به مست پايني مى - 1
هاى فضاىي را با ابزار   حقيقت آن راهى نيست، به منظور تقويت و رشد نبات، آب و مواّد غذاىي و معدىن و انرژى

هاى بزرگ هند و آمريكا و آفريقا  در جنگل. كند مىگوناگون جذب كرده على رغم جاذبه زمني به مست باال رشد 
اىل بيش نيست درخت   .هاى بسيار تنومند و بلندى وجود دارد كه چنارهاى ما در مقابل آن 

صدها هزار قرن ! هاى دانشمند راز مبارزه با نريوى جاذبه هنوز به خوىب بر بشر كشف نيست، اما درخت: مالحظه كنيد
كنيد قدرت و مشّيت و اراده قاهرى  فكر منى! برند يشرت مواد زميىن و آب و امالح را به باال مىاست چهل مرت و كمرت و ب

  در اين كار دخيل باشد؟

گريى موجود است ودر ساخنت قند  كه در اكثر گياهان براى كربن(» كلروفيل«ها در اثر نداشنت ماّده سبز رنگ  قارچ - 2
كوشند تا با گياه كلروفيل دارى رفاقت كنند و بدين وسيله  مهواره مى) رود كار مىو چرىب و نشاسته مواّد غذاىي نباتات به  

ا نيز به درد ديگرى دچارند، يعىن داراى ريشه كاىف   حيات نباتى خود را با تغذيه مناسب ادامه دهند، لذا با جلبك ها كه آ
ند، اما در عوض ماده كلروفيل فراواىن دارند رفيق و باش هاى زميىن را به خوىب جذب كنند منى كه بتواند مواد معدىن و انرژى

  .شوند شريك مى

كند و جلبك  با طرح اين رفاقت يا سرمايه گذارى هر دو جانبه و تأسيس يك شركت، قارچ از كلروفيل جلبك استفاده مى
  آيا اين قارچ و. هاى نريومند قارچ از ريشه
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  توانند با اين تعاون عاقالنه خود ما را به مبدأ هشيار و بصري و حكيمى هدايت كنند؟ ور مشرتك مىجلبك به ط

ترين تشكيالت پيچيده نباتى است و روى مشّيت و  كند و اين توليد مثل، خود از عجيب هر گياهى نظري خود را توليد مى
  .گريد برنامه بسيار مفّصلى اجنام مى
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يه انواع خمتلف شريه ها و غّده باتى بر اثر دارا بودن كارخانهها و گروههاى خمتلف ن گل ها كه هر يك از  هاى خاّصى، به 
ا مورد توّجه نوع خاّصى از حشرات است پرداخته و حشرات خاّصه را به دور خود مجع مى كنند تا در مقابل، حشرات  آ

ا باشند، در نتيجه بذر الزم براى توليد نب اين جا ! هاى سال آينده و نسل آينده به وجود آيد ات و گلنيز وسيله تلقيح آ
رت بگوييم نظامات اهلى، حيوانات را در خدمت توليد ! كنند از آجناهاىي است كه نباتات، حيوانات را استخدام مى يا 

  .نباتات گمارده است

   رابطه گياهان و حيوانات در كالم دكرت جان ويليام كالتس

ده و راز مهم را با ديده يك متخّصص فن كه استاد علم احليات يا فيزيولژى و علوم طبيعى و دكرت رت است اين حبث پيچي
  :گويد ببينيم، مى  دكرت جان ويليام كالتس  باشد يعىن و متخّصص در وراثت چند نوع حشره مى» پيتسبورك«در فلسفه از 

اى از موجودات مثًال يك گياه  ست كه در بني پارهيكى از مسائل بغرنج عامل وجود يك نوع رابطه و عالقه اجبارى ا«
  .شود خاص با يك حيوان خاص مشاهده مى

  .وجود دارد» مگس يوكا» «گل يوكا«اى است كه ميان  يكى از مصاديق آن ارتباط مرموز و عميق، رابطه

كالله يا مادگى  . ستتر ا گل يوكا سرش پايني است و مادگى يعىن قسمت ماده گل نيز از بساك يا قسمت نر گل پايني
گرده يوكا توسط . گل كه بايد گرده به آن وارد شود به شكلى است كه ورود گرده به درون آن به خودى خود امكان ندارد

   مگس ماده
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ده را از بساك در دهانش  شود، بدين ترتيب كه مگس يوكا قسمىت از گر  يوكا كمى بعد از غروب آفتاب به مادگى محل مى
گذارد و سپس روى آن را با   شكافد و چند دانه از ختم خود در آن مى گرفته به سوى كالله پرواز منوده، ختمدان گل را مى

خورند و قسمت  هاى نوزاد مگس مى دهد كه قسمىت از آن را كرم هاى زيادى مى گل دانه. پوشاند اى كه آورده مى گرده
رت بگوييم بقاى نسل اين گل از آغاز پيدايش آن تا كنون تنها به . كند وليد مىهاى تازه ت ديگر گل توليد مثل گل يوكا يا 

  .اين گل نيز به نوبه خود حمل مناسىب براى بقاى نسل مگس يوكا است! گريد وسيله اين مگس اجنام مى

  .استبني اجنريهاى جتارتى و چند نوع از زنبور كوچك نيز مهني رابطه برقرار 
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هاى ماده  اى ديگر فقط گل هاى ماده، و عّده هاى نر دارند و هم گل اى هم گل عّده: هاى درخت اجنري دو نوعند خوشه
  .دارند

هاى  ها در نتيجه وجود پوشش شوند، بدين ترتيب كه مدخل اين گل ها به وسيله زنبورهاى ماده تلقيح مى اما اين مهه گل
هايش در سر اين كار  تواند به داخل آن راه يابد و غالباً بال ه حشره بينوا به زمحت مىخمتلف به قدرى صعب العبور است ك

اگر گل از . كند تا باألخره به درون گل راه يابد شود، اما عاملى مرموز او را با وجود اين مهه مشكالت حتريص مى جدا مى
اىي است كه هم قسمت نر دارد و هم قسمت ماده، زنبور ماده ختم گ   .مريد كند و خود مى ذارى مىآ

هاى ديگر به پرواز  مريند و زنبورهاى ماده از گل بريون شده به سوى گل شوند، زنبورهاى نر مى ها رشد كرده، زنبور مى ختم
اگر گل ديگر كه . هاى ديگر بربند شوند تا آن را به گل آيند وىل قبل از خروج از داخل گل با گرده درون گل آغشته مى مى

شود، و اگر گل جديد فقط ماده باشد به  نشيند مثل اوىل نر و ماده باشد كه مهان عمل گذشته تكرار مى بر آن مى زنبور
گذرد، وىل با مهني  عّلت عمق زياد اين گل، زنبور بدون آن كه بتواند ختم گذارى كند، پس از نشسنت روى آن از آجنا مى

   نر كه به آن آغشته بود و به مهراه داشت تلقيح كرده مكث خمتصر بر روى گل ماده، گل ماده را با گرده
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  .شود در نتيجه اين گل بزرگ شده و تبديل به اجنري رسيده كاملى مى. است

آن زنبورها ها  هاى اجنريى كه در آمريكا آورده شد ميوه ندادند، بعدها متوّجه شدند كه موقع محل اين درخت خنستني درخت
هاى مهم  ها ميوه دادند و اجنري از مال التجاره را با خود نياوردند، وقىت زنبورهاى خمصوص را نيز به آمريكا آوردند، درخت

  .آن كشور شد

  :گريد آورد در آخر نتيجه مى هاى ديگر مى دكرت جان ويليام پس از آن كه مثال

دهند؟ آيا اين شواهد به وجود خداوند متعال  يت خود را اجنام مىاين زمحت كشان به فرمان چه كسى على الدوام مأمور 
كند؟ خيلى مضحك و نامعقول و مشكل است كه مهه اين كارهاى منظم و ُمنتج را از آغاز پيدايش اين نوع   داللت منى

  »1« »!ها و اين نوع حشرات به تصادف محل كنيم گياهان و درخت

  ها ها، قارچ روشناىي گياهان، انگل
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ا به حنوى است كه در . باشند ها هستند كه داراى پيكرى درخشنده مى ها، قارچ گروه از گياهان، انگلدو   روشناىي آ
ا از چيست؟ آيا چه ماّده حمرتقه. دهند تاريكى شب كامًال خود را نشان مى ا موجود  روشناىي آ اى متام نشدىن در پيكر آ
شود؟ به وسيله المپ، يا وسيله ديگر؟ آيا  اين نورها به چه وسيله پخش مى آيد آيا است كه اين روشناىي از آن پديد مى

ا در كدام كارخانه به دست كدام مهندس ساخته شده است، و چه كسى آن را نصب كرده است؟ آيا ماده،  نورافكن آ
  .باشد لم مىتواند مواّد حمرتقه را از غري حمرتقه متيز بدهد؟ هرگز؛ چون ماّده فاقد ع دانشمند است و مى

خورند، چراغى نوراىن به اين   توانند از آب و هوا و غذاهاىي كه نباتات از زمني مى آيا مهندسني عاىل مقام بشرى مى
م چراغى كه    كوچكى و ريزى بسازند؟ آ

______________________________  
  .320: جاهلّيت و اسالم -)1(
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  پيوسته ماده احرتاقى خود را درست كند و نيازى به كمك خارجى نداشته باشد؟خودش 

اگر پزشكى، بيمارى بيماران را به خوىب تشخيص دهد و داروى صحيح هر بيمارى را بداند، عقال او را دانشور و خردمند 
  .خوانند مى

ا را براى  اگر داروشناسى داروهاى بيمارى ره بردارى بيماران آماده داشته باشد عقال وى ها را خوب بشناسد و يكايك آ
  .دانند را دانا و عاقل مى

اگر كسى هم پزشك باشد و هم داروشناس، هم پزشكى را بداند و هم داروپزشكى، عقال وى را بسيار دانا دانسته و در 
  .آورند برابر دانش او سر تعظيم فرود مى

سازنده دارو و پديد آورنده دارو و هم گذارنده دارو به طور رايگان اگر موجودى هم پزشك باشد و هم داروشناس و هم 
  .در دسرتس بيماران، چنني وجودى بسيار دانا و توانا و حكيم و كرمي و مهربان خواهد بود

ا دانا و تواناست، ح آيا وجود گياهان داروىي در اين جهان، از آغاز تا كنون و آينده به ما منى كيم گويد كه پديدآورنده آ
  و كرمي و مهربان است؟
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ا را يكايك شناخته و داروها را يكايك ساخته و پرداخته و از  اوست كه بيمارى هاى بشر را يكايك دانسته و داروهاى آ
اين دانش ! زند نيسىت به هسىت آورده و به طور رايگان حتت اختيار بشر قرار داده است، وىل بشر خود را به ناداىن مى

انگارد، اين كرم نامتناهى را  بيند، اين حكمت نامتناهى را به هيچ مى گريد، اين قدرت نامتناهى را منى ديده مىنامتناهى را نا
برناى كاشف پىن سيلني و مانند آن بسيار احرتام و ارزش قائل است وىل ! كند فهمد، اين مهر نامتناهى را درك منى منى

  !شكند خورد و منكدان را مى ؛ منك را مىشود سيلني و مانند آن را منكر مى آفريننده پىن

   كند كه براى مدتى از اين گناه بزرگ بشر چشم بزرگوارى و رمحت او اقتضا مى
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ا را يكايك شناخته و داروها را  كرمي و مهربان است، اوست كه بيمارى. پوشى كند هاى بشر را يكايك دانسته و داروى آ
  .يكايك ساخته و پرداخته است

برهاى اين گياه به اندازه دانه باقال . دهد دهد و هم بر مى رويد كه هم گل مى هاى استواىي كره زمني گياهى مى در خبش
وقىت كه . كند، در صورتى كه گل آن حتمل گرد و غبار را ندارد هاى گل خود تنّفس مى اين گياه به وسيله برگ. باشد مى

شود و ناگهان منفجر  ها از گازى كه خود آن گياه توليد كرده پر مى روى برگ آن گل مجع شود، برگمقدارى گرد 
دهد كه شبيه سرفه كودك  آيد و صداىي مى شود، در اثر انفجار گاز بريون مى شود و گردها رخيته مى گل باز مى. گردد مى
  .باشد مى

ترين چيزها از نظرش  بسيار دانا و حكيم و توانا، به طورى كه دقيق اى دارد آيا اين نشانه آن نيست كه اين گياه، سازنده
  !شود و قدرت بر هر چيزى دارد؟ حمو منى

  ام فتاده به زجنري موى دوست تا ديده
 

  كشد ز راه جنومن به سوى دوست دل مى

  غري از طريق عشق مرا خّط سري نيست
 

  تا گشته نقطه نظرم خال روى دوست

ادهبا اين كه پاى ب   ام ر سر هسىت 
 

م پا به كوى دوست دستم منى   رسد كه 

 خوشرت بود ز ناله جانسوز چنگ و تار
 

  تارى اگر به چنگ من افتد ز موى دوست
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  گر چون دهان يار مناند ز من نشان
 

  ام نرود آرزوى دوست از لوح سينه
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  به جام جم «1»  چو صراحىكى سر فرو برم 
 

  دستم اگر رسيد به جام سبوى دوست

 از آب ديده خاك وجودم دهد به باد
 

  اين آتشى كه در دمل افكنده خوى دوست

 چون ىن كه از نوازش ناىي نوا كند
 

  از ناى من به گوش رسد هاى و هوى دوست

 بر ما گمان عقل ز ديوانگى مرب
 

  دوستاى ىب خرب ز سلسله مشكبوى 

  

ا در حيات جانداران، مسأله داستان گل . اى نيست كه در اين دفرت بگنجد ها و گياهان و مواد خوراكى و آثار عجيبه آ
در اين زمينه تاكنون هزاران كتاب ارزمشند نوشته شده و هزاران حمّقق بزرگ عمر خود را در حتقيق مسائل اين عرصه گاه 

  .اند انگيز سپرى كرده اعجاب

اى بسيار ناچيز از اين جهان بزرگ براى پى بردن به عظمت حضرت حمبوب اشاره كرد، باشد كه نورى  اين وجيزه به گوشه
يدستان از حقيقت را تأمني منايد ايت در ىب از آن منبع ىب   .ايت به قلب بتابد و آثار آن نور، سعادت دنيا و آخرت 

  :المآرى، به قول حضرت زين العابدين عليه الس

  »يا َمْن ال تـَنـَْقضى َعجاِئُب َعَظَمِتهِ «

   هاى جهان حيوانات شگفىت

______________________________  
  .قسمى از ظروف شيشه يا بلور با شكمى نه بزرگ و نه كوچك و با گلوگاهى تنگ و دراز: صراحى -)1(
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ريوى عقل و دانشش در برابر عناصر جهان، به خصوص عناصرى كه از حيات برخوردارند به حقيقت كه انسان با متام ن
  .غرق در تعّجب و حريت است

داند به چه  داند قدرت و قّوت حتقيقش را در چه حقيقىت متمركز كند؟ منى داند چه رشته علمى را انتخاب كند، منى منى
  .دكند به مشاره آور  وسيله آثارى كه از عناصر بروز مى

شود، چندين برابر آن در جهان  مهان حتّري و اعجاىب كه در جهان فضا و كواكب و جهان نباتات بر آدمى چريه مى
  .دهد حيوانات به آدمى دست مى

گوييم چندين برابر آن، به خاطر آن است كه خورشيد با آن مهه عظمت فاقد عنصر حيات و حّس و اراده  اين كه مى
امش و با تشكيالت وسيع و عظيمش بر ساير است، اما در جهان حيوان  عنصر ناشناخته حيات با مهه پيچيدگى و ا

  .عجايب عامل ماّده افزون گرديده است

ها و ساير موجودات ذرّه بيىن يا  ها و باكرتى ويروس: در جهان حيوان، تشكيالت وسيع موجودات ذرّه بيىن چون
ا، آثار خمتلف  ها، گروه ميكرب ا در سازمان اين عامل خاّصه در وضع هاى گوناگون آ ا، نقش يكايك اصناف آ حياتى آ

ا، قدرت  هاى موجد امراض، ميكرب حاالت بشرى، ميكرب هاى زمحتكش و خدمتگزار، حشرات ريز، سازمان حياتى آ
ا، كيفيت توالد و تناسل گوناگون سراسر جانداران، ختم گذارى، تلقيح يا تركيب ختم نر و ما ده، محل، تقسيم، احساس آ

ها، اسرار سّلول حيواىن يا حيوان تك  ها، ژن اسرار اسپرماتوزييد يا ختم نر، اسرار اوول يا ختم ماده، تشكيالت كرموزون
هاى درون سّلول، اصناف حيوانات، خزندگان، پرندگان، پستانداران، حيوانات آىب، چهار پايان، سازمان و  سّلوىل، شگفىت

ا، ا، و ميليارد ميليارد موضوع ديگر، كه هر يك از  ساختمان يكايك آ ا، عواطف و احساسات آ نظامات زندگى آ
اى است طوالىن و بس پر پيچ و خم كه علوم گوناگون با مهه ضعف علمى بشر به بيان اسرار و نظامات اين  اينها رشته

ا پرداخته موجودات و سازمان   .اند هاى آ

   شگفت آن كه با اين. يك مور ضعيف كوچكرتند ها چندين ميليون بار از ويروس
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يعىن داراى وسايل حّس و حركت، جهازات تغذيه، ! حقارت جسمى از متام تشكيالت وسيع يك موجود زنده برخوردارند
ابزار و تشكيالت توليد مثل،  دستگاه كامل گوارش، سلسله اعصاب و حواس يا وسايل ارتباطى با جهان خارج و داخل،

وسايل تأمني بدل ما يتحّلل، جهازات تنفسى، قدرت تطبيق با حميط، قابليت تأثر و عكس العمل در مقابل عوامل 
  .باشند مى... خارجى، جهازات رشد و منا و 

هاى ميكروسكوپ اين مهه جهازات و وسايل حياتى و خواص و نريوهاى گوناگون را در يك جاندارى كه حىت زير دستگاه
شوند و حداكثر اندازه يك ويروس از يكصدم  الكرتونيك بدون استفاده از اشعه و رنگ كردن اين موجودات مشاهده منى

  !كند، كدام قدرت گنجانيده است؟ مو جتاوز منى

 اى آن كه قاصر است عقول از ثناى تو
 

 اوهام را نه راه به خلوتسراى تو

  علّو خويشاى آن كه عرش با مهه شأن و 
 

 سنگ آستان بارگه كربياى تو

  اى اى آن كه آمسان و زمني سنگ ريزه
 

 در عرصه جاللت ىب منتهاى تو

  اى اى آن كه آفتاب جهانتاب ذرّه
 

 حمو فناى جلوه نور و ضياى تو

  

  ما را چه حّد وصف تو جاىي كه هر زمان
 

 بر عجز خويش معرتفند انبياى تو

  منطق ما را تو خالقىتا عقل و فكر و 
 

 خملوق كيست كاو بتواند ثناى تو

  

  )اميىن(
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   حتقيقات دانشمندان درباره حيوانات
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ها و اسرارى، برخى از موجودات مثًال فاقد چشمند و متام حوايج خود  شود بر اثر حكمت در ميان حيوانات مالحظه مى
هاى گوناگون، و يا  و برخى ديگر به جاى دو چشم، چشم. دهند جمّهز ديگرى كه در اختيار دارند اجنام مىرا با وسايل 

  .وسايل حّسى ديگر بسيار قوى دارند

طبق حتقيق برخى از دانشمندان حشره شناس، اكثر حشرات داراى سه چشم يك سطحى و دو چشم چندين سطحى كه 
  .دباشن در حقيقت چندين چشم حمسوبند مى

چشم  400ها بر حسب اختالف نوع مورچه داراى دويست چشم اىل  داراى دوازده چشم و مورچه» ليپريا«حشره 
 27موسوم است داراى » اسفنكس كونفوىل«باشد و به نام  اى كه شبيه به خّفاش است و آفت پنبه مى حشره! باشند مى

  .باشد هزار چشم مى

   حيوانات در كالم مرتلينگ

  

  :نويسد هايش درباب برخى از حشرات معروف است، درباره زنبور عسل مى حتقيقات و نوشتهكه    مرتلينگ

باشند سه چشم ديگر در پيشاىن  هاىي كه هر يك داراى شش تا هفت هزار سطح مى زنبورهاى عسل اضافه بر چشم«
است كه به شكل قّبه ا اطالعى ندارمي هاى خوش تركيىب است و ما از كيفيت انعكاس اشيا در ها و دايره آ   .آ

كند، از خنستني زمان تاكنون به يك منوال است و  اى كه عنكبوت براى زندگى خود و دام صيد حشرات درست مى النه
ا با هم هر تارى از تارهاى النه عنكبوت كه از قنات خمصوصى از زير دل اين حشره بريون مى    شود اگر چهار ميليارد از آ

  209: ، ص4 ديه، جتفسري و شرح صحيفه سجا

اين حشره با يك حوصله و دقىت از چنني آجر و سنگ . تابيده شوند ضخامت آن به مقدار موى سر ما خواهد بود
  .كند ظريفى، ساختمان بنا مى

به . شوند، اولني النه عنكبوت با آخرين النه او به يك شكل است متايالت غريزى در حيوانات با مترين و تكرار تقويت منى
  .مات مادر نيز ضرور نيستتعلي
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رى انداختند به شنا پرداخت و ناگهان از توله سگى   بچه مرغاىب را دور از نوع او بزرگ كردند، چون اولني بار او را به 
ديد به مهان روش نوع خود ترسيد و زير آب رفت، مسافىت زير آب طى كرد تا خود را از خطر توله  كه اولني بار آن را مى

  .سگ دور ساخت

ها درباره  ها و زندگى پر اعجاب و اسرار حيوانات خمتلف مطالعات گوناگوىن اجنام گرفت و كتاب در باب فعاليت
  .هاى جهان حيوانات نگاشته شد شگفىت

دو شاخك مورچه به منزله آننت راديو و هوا : دهد كه احتمال مى» مرتلينگ«مثًال درباب اسرار حيات و زندگى مورچه، 
  .و نيز وسيله تفّهم و تفهيم و ارتباطات با مهنوعان باشدسنج در مورچه 

ا را درك منى درباره شاّمه عجيب مورچه ا  -مانند قند - كنيم ها كه در فاصله بسيار زيادى بوى اشياىي كه ما بوى آ و آ
  !دهند ىمورها، خودى و بيگانه را از راه شاّمه تشخيص م: اند، حىت گفته شده ها گفته كنند داستان درك مى

كنند كه فاسد يا سبز نشود و غّالت قابل فساد و  ها را در انبارهاىي ذخريه مى دانه. انبار زدن خواروبار مورها متاشاىي است
ا را دو نيم و سه نيم مى گذارند تا سبز  اى مى برخى از غّالت را در نقطه. كنند مساعد سبز شدن را به خوىب شناخته آ

  .كنند ها را خشك مى ها را قطع و دانه ن به مواد قندى مبّدل گردد، سپس جوانهاى آ شود و مواد نشاسته

ا جلوگريى مى ها اعمال ديگرى اجنام مى بر روى دانه شود اما بر ما معلوم نيست، فقط از اين جا به  دهند كه از فساد آ
ا را از راز اين كار واقف مى   شومي كه اگر آ
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  .شود هاشان فاسد مى النه بريون كنيم پس از چندى دانه

ا ترّشح » شته«حشرات كوچكى را مانند ! مورچگان به اصول دامپرورى نيز آشنا هستند كه يك نوع ماده قندى از آ
ا را به چرا برده و باز مى شود نگاهدارى مى مى   »1« ».گردانند كنند و حىت آ

   حيواناتعجايىب ديگر از 

حيوانات داراى غريزه حّب ذات هستند و به زندگى خود عالقمندند و حداكثر كوشش را براى حفظ حيات خود به كار 
كوشند كه خود را  روند و در صورتى كه گرفتار خطرى شدند با متام قوا مى كنند منى در حمّلى كه احساس خطر مى. برند مى
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ا داراى غريزه جنسى . جنات دهند كنند، در درون مهان جثه كوچك خود دستگاه هاضمه و  هستند، توالد و تناسل مىآ
  .جاذبه و دافعه دارند

  .شود كه حّقاً قابل توجه و شايان تعّمق است در برخى حيوانات زندگى اجتماعى و تعاون مهگاىن عجيىب ديده مى

  :نويسد يكى از نويسندگان معروف مى

ناگاه چشمم به مور درشت سرخ . بردم، نزديك سقف كج و كوتاهى ايستاده بودم سر مىيكى از روزها كه در فيليپني به 
  .شد رنگى افتاد كه به لبه سقف نزديك مى

. ها بچسبد كوشيد به يكى از اين برگ او مى. جنبيد هاى درخىت كه نزديك بنا روييده بود در چند سانىت مرتى مور مى برگ
  .كرد و ىب ترس و بيم، جسمش را در فضا رها كرد و به تقّال پرداختبراى اين منظور به پاهاى عقب تكيه  

طوىل نكشيد كه نسيم مالميى وزيد و برگى از درخت را به طرف مور رانده به طورى كه توانست پاهاى جلو را به آن بند  
در يك . كشيد  كند، اما برخالف انتظار روى برگ نپريد، بلكه ىب حركت اندامش را چون پلى ميان برگ و لبه سقف

م    چشم 

______________________________  
  .325: جاهلّيت و اسالم -)1(
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پلكيدند به اين پل روى آوردند و يكايك از روى جسم كشيده مور عبور كردند و از  زدن دهها مورچه كه روى سقف مى
ور گذشت، پاهاى عقب را از سقف جدا كرد و روى برگ پريد و قافله موران وقىت كه آخرين م. سقف به درخت رسيدند

  .هاى سبز به راه افتادند در ميان برگ

   كالم رابرت رافيل در عجايب زندگى حيوانات

  

  :گويد رابرت رافيل ماكدونالد مى: نويسد در مورد عجايب زندگى حيوانات مى» ريدرز داجيست«جمّله 
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. چريدند اى آهو در آن مى به علفزار وسيعى رسيدمي كه گله. كردمي سانتاكروز كاليفرنيا راه پيماىي مىروزى در ارتفاعات 
دو گربه وحشى . كردند چشم دوختم به طرىف كه آهوها نگاه مى. ناگهان ديدم كه گله پراكنده شد و سرها از بيم لرزيد

مسّلماً نرهاى بزرگ . گذارد اآلن گله از ترس پا به فرار مىاى دور دست مشاهده كردم، خيال كردم مهني  بزرگ را در گوشه
برخالف . شد هاى وحشى متام مى توانستند خود را جنات دهند اما اين كار به قيمت نابودى بقيه گله به دست گربه مى

  :انتظار هيچ نرى پا به فرار نگذاشت و گله به مانور دفاعى عجيىب دست زد كه به راسىت مايه شگفىت بود

صف كشيدند و در مهني اثنا نرهاى كوچك به طرف آهوهاى كوچكرت » 7«هفت آهوى نر بزرگ به شكل عدد هفت 
ا را به ميان اين شكل  اى قوى و مرتاكم تبديل  گله به توده. رم دادند و خودشان در باال جا گرفتند» 7«روى آوردند و آ

هاى وحشى جبهه گرفتند و آنگاه بر فرماىن كه از  در برابر گربه شد كه دورش را نرهاى بزرگ احاطه كرده بودند و اين مهه
  .ها يورش بودند طرف بزرگرتشان صادر شد به يكباره سوى گربه

   ها كه از اين گربه. برخورد پاهايشان با زمني، سر و صداى وحشتناكى اجياد كرد
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آن توده سهمگني آهوان با . دند ماندن را صالح ندانستند و پا به فرار گذاشتندوضع دستخوش حريت و خوف شده بو 
  .ها را تا نقطه دورى تعقيب كردند و پس از آن پراكنده شدند و با خيال مجع به چرا پرداختند تركتازى عجيب خود گربه

ت اختيار به تكرار سخن ابا  ر، ما را ىبكنيم و هزاران منونه ديگ انگيز كه ما در جهان حيوانات مشاهده مى اين مسائل 
  :فرمايد دارد كه مى عبدالّله احلسني عليه السالم وا مى

  »1« .َعِمَيْت َعْنيٌ الَتراك

  .خداوندا، كور است چشمى كه تو را نبيند

عاملى دانيم، حيواناتى كه از ديدگاه ما موجوداتى حقري و كوچكند، هر يك  جاندارىن كه آنان را فاقد عقل و هوش مى
اى از عامل اسرارآميز آنان واقف گردد و در پرتو آن به  ها بررسى و دقت كند تا به گوشه دارند كه بشر دانشمند بايسىت سال

  .عظمت پروردگار خود پى برد

 جاى آن است كه شاهان ز تو شرمنده شوند
 

 سلطنت را بگذارند و تو را بنده شوند



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

 گر به خاك قدمت سجده ميّسر گردد
 

 سرفرازان جهان مجله سرافكنده شوند

  بر سر خاك شهيدان اگر افتد گذرت
 

 كشته و مرده مهه از قدمت زنده شوند

  مجع خوبان مهه چون كوكب و خورشيد توىي
 

 تو برون آى كه اين مجله پراكنده شوند

  هيچ ذوقى به از اين نيست كه از غايت شوق
 

 چشم من گريد و لبهاى تو در خنده شوند

______________________________  
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  گر تو آن طلعت فرّخ بنماىي روزى
 

 تريه روزان مهه با طالع فرخنده شوند

  شرف پايه عشق  هالىل  اگر اين است
 

 طالب اين دولت پاينده شوندمهه كس 

  

  )هالىل جغتاىي(

   مار زنگى در مطالعات جانورشناسى

يكى از جانورشناسان، مار زنگى را مورد مطالعه قرار داد و با كمال تعّجب ديد كه اين جانور در تاريكى، موش را كه 
خاصى دارد كه در تاريكى به خوىب تصور كرد ديدگان مار زنگى خلقت . كند رتين طعمه اوست به آساىن شكار مى

بار دوم شنواىي و مرتبه سوم . اين بار نيز به آساىن مار زنگى طعمه خود را شكار كرد. بيند، لذا چشمهاى مار را بست مى
پس ثابت گرديد كه مار . حّس بوياىي حيوان را از كار انداخت و هر دفعه مار زنگى در تاريكى به شكار موش موفق شد

  .كند ّس بوياىي و شنواىي و بيناىي براى شكار خود استفاده منىزنگى از ح
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ادامه يافت و باألخره متوجه شد كه در دو طرف سر مار زنگى بني چشمها و منخرينش دو   بولون كنجكاوى پرفسور
عدد  150000ها كه در هر سانىت مرت مربع  و اين سّلول! هاى اطراف آن گرماگري است فرورفتگى وجود دارد كه سّلول

با توجه به اين كه در هر سانىت مرت مربع . اى باشد به مغز حيوان گزارش دهند است قادرند گرماى طمعه را در هر نقطه
  !توان به امهيت عجيب دستگاه گرماگريى مار زنگى پى برد دست انسان فقط سه عدد سلول گرماگري وجود دارد، مى

   ماهى در كالم امام صادق عليه السالم

  :صادق عليه السالم به مفّضل فرمودامام 
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تواند نفس بكشد شش نيز  ببني ماهى چگونه بايد در آب زندگى كند، پا ندارد و چون مانند حيوانات خشكى منى«
لوهاى خود دارد كه مانند پاروهاى قايق رانان در به جاى دو پا دو بال. ندارد موقع شنا كردن به آب  هاى حمكم در 
  .زنند مى

و چون بيناىي چشمانش ضعيف است خداوند . هاى حمكم مانند زره پوشانيده تا از آسيب حمفوظ مباند بدنش را َفلس
هاىي  ها سوراخ و از دهان آن به طرف گوش. كند شاّمه قوى به آن عطا فرموده كه بوى طعمه خود را از دور استشمام مى

ا خارج مى ىاست كه آىب را كه م   »1« »!كند و اين كار در ماهى به منزله نفس كشيدن است بلعد از آ

   عجايب زندگى موريانه

النه موريانه كه نيمى از آن در زير زمني و نيمى از زمني باال آمده است به شكل خمروطى به ارتفاع شش اىل هشت مرت از 
  .ه درشت يا ملكه قرار دارد و بقيه خواجه هستندها فقط يك ماد در هر يك از اين النه. شود دور ديده مى

شود، زيرا ملكه در متام مدت شبانه روز  كند و هر سال تعداد فرزندان وى زياد مى سال عمر مى 15ملكه در حدود ده تا 
ختم بگذارد، چون ده تا پانزده سال زنده  48000ساعت  24تواند در مدت  وى مى. گذارد هر دو ثانيه يك ختم مى

  .هايش به صدها ميليون خواهد رسيد ماند، در اين مدت ختم مى

هاى او خواهند گذاشت در نظر بگريمي خواهيم ديد كه ممكن است در مدت ده سال اوالد  هاىي را كه بچه اگر تعداد ختم
شبختانه خو . او نواحى گرمسري را به قسمى اشغال كنند كه هيچ انساىن يا موجود ديگرى به روى زمني جا نداشته باشد

  .باشند ها پوست نازكى دارند، غذاى مورد پسند حيوانات ديگر مى چون موريانه
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  ها ساختمان خانه موريانه

  

ا دارى . چندين طبقه تشكيل گرديده كه دِر ورودى آن در باالى عمارت قرار داردها از  ساختمان خانه موريانه زندگى آ
  :تشكيالت انساىن است و طبقات ساختماىن موريانه به شرح زير است

  .اطاق نگهباىن و مأمور كنرتل ورود و خروج: از باال :طبقه اول

  .خوابگاه تابستاىن كارگران :طبقه دوم

  .اطاق ناهار خورى تابستاىن :طبقه سوم

  .انبار آذوقه :طبقه چهارم

  .سربازخانه :طبقه پنجم

  .مقر تابستاىن ملكه :طبقه ششم

  .انبار تره بار :طبقه هفتم

  .آغل حيوانات شريده :طبقه هشتم

م   .ها اطاق بچه :طبقه 

  .اطاق بازى :طبقه دهم
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  .بيمارستان و تأسيسات پزشكى :طبقه يازدهم

  .خوابگاه زمستاىن كارگران و گورستان :طبقه دوازدهم

  .مقّر زمستاىن ملكه :طبقه سيزدهم

ديد كند بالفاصله مهه موريانه ها به وسيله مأموران انتظامات يا فرد مطلع  اين كشور عجيب دو سه ميليوىن را اگر خطرى 
ن از كار كردن امتناع ورزد، مأمور هر گاه يكى از كارگرا. گردند شوند و براى دفاع در مقابل خطر آماده مى با خرب مى

خواهد، مأمور مذكور فورى سر نافرمان را از تن جدا  كنند و تنبيه فرد خطا كار چندان وقىت منى انتظامات را خرب مى
  !كند مى
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  ها با مهديگر مهكارى موريانه

كنند و اين مهكارى مهه جانبه داللت دارد بر ارتباط مستقيم و  هم مهكارى مىها در متام امور با  ها مانند مورچه موريانه
ا با يكديگر ميليون موريانه كه در يك النه  3تا  2پيداست بني . ها گرسنه وجود ندارد مثًال در جامعه موريانه. دقيق مهه آ

گريد و احتياج  پس گرسنه با سري متاس مى. دشو  كنند تا احتياج خود را به مهديگر نفهمانند رفع آن مقدور منى زندگى مى
  :خوانيد شود كه حنوه آن را در زير مى گذارد و عاقبت اين گفتگو منجر به سري شدن گرسنه مى خود را با او در ميان مى

ّيه غذا از چوب فراهم مى مخريى كه موريانه عبور سازند پيش از آن كه كامًال هضم شود از ده معده خمتلف  هاى مأمور 
تر باشد از حمتوى معده اجتماعى  اى گرسنه هر قدر موريانه. گريد تقسيم آن بنا بر قاعده بسيار صحيحى اجنام مى. كند مى

  !گريد دهد و در عوض از عابرين بيشرت خوراك هضم شده مى خود كمرت به ديگران مى

خود باشد برخورد منايد بدون تأمل قسمىت از غذاى تر از  اى كه گرسنه اگر موريانه سائلى كه بسيار گرسنه است با موريانه
در جوار . ها يكسان است بدين طريق شرايط تغذيه در متام كشور موريانه. دهد بسيار كمى را كه در معده دارد به او مى

ا فقري و ثرومتند معنا ندارد، با اين روش بسيار هاى سري موريانه موريانه هومشندانه و  هاى گرسنه وجود ندارد، در كشور آ
اده ا جامعه كاملى را بنا    !اند ساده، آ

  ها عجايب زندگى ملخ
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براى توليد صدا اين حشره ساق پاى دندانه دار خود را . نوع صداى خمتلف از خود بريون آورد 500تواند بيش از  ملخ مى
  .سايد هاى بال سخت خود مى بر رگه

هر  . شوند هاىي منقسم مى قواعد بسيار منظمى به مجالت و كلمات و قسمتكنند بنا به  ها اجياد مى صداهاىي كه ملخ
ا با حركت خمصوصى از ران دندانه   دار كدام از آ
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ه بر بالش هاىي ك مالد و يا با تغيري تعداد دندانه تواند با تغيري نريوىي كه پاهاى خود را مى حيوان مى. آيد حيوان پديد مى
  .سايد صداهاى خمتلفى اجياد كند مى

خواند، اگر صداى  هر نرى آواز نوع خود را مى. دهند ها، ملخ نر و ماده در ميان علفزارها آواز سر مى در بسيارى از ملخ
ا. دهد اى برسد او از يك حلظه كه صداى نر به گوش نرسد استفاده كرده و به او جواب مى او به گوش ماده توافق   اگر آ

  .كند كنند ملخ نر به سوى آوازه خوان نامرئى پرواز مى

هاى  بينند به شّدت شاخك به حمض اين كه دو رقيب مهديگر را مى. گاهى ممكن است اين ملخ با رقيب نرى روبرو شود
  .تنددهند تا به هم بفهمانند كه چقدر قوى هس آورند و پاهاى عقب خود را نيز حركت مى خود را به حركت در مى

عجب اين كه در اين  . افتند تا عاقبت يكى پريوز شود هاى برنده به جان هم مى اگر رقيب از ميدان در نرود با انربك
  !ها عضوى از يكديگر را ناقص كنند افتد كه ملخ كشد كمرت اتفاق مى ها كه دو دقيقه طول مى كشمكش

  ذخريه آب زنبورها

موجود زنده . ردهاى خود را حىت در هواى سرد براى دو تا سه روز حفظ كنندتوانند كارك موجودات برون آب به سخىت مى
  .مهيشه بايد داراى اندوخته آب باشد

ادامه زندگى براى خانواده زنبور كه متشكل از هزار حشره . اند ترين روش ذخريه آب را زنبورهاى عسل اخرتاع كرده اصيل
  ر هوا براى پرواز نوزادان مساعد نباشد چه اتفاقى رخ خواهد داد؟اگ. باشد حمال است بالغ و تعداد زيادى شفريه مى
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اگر كندوى زنبورها را باز كنيد تعداد زيادى از زنبورهاى كارگر را مشاهده . اند زنبورها اين مسأله را به طريقى حل كرده
ا خود منابع يا ذخاير آب زنده م. ها آويزان هستند خواهيد كرد كه بدون حركت از شانه زنبورهاى حامل آب . باشند ىآ

   ريزند، در نتيجه زنبورهاى كارگر سنگني شده مقدار زيادى آب در شكم زنبورهاى كارگر مى
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بعد از يكى دو روز هواى نامساعد، شكم زنبورها به حالت اّول . دهند و قدرت پرواز و خزيدن را موقتاً از دست مى
  !شوند و منابع آب خاىل مى برگشته

  ها عجايب زندگى گوزن

ها متام روز را به  هاى پوشيده از درخت در كنار آب، جاىي كه گوزن امواج درياى گرم و آرام، با كاهلى به ساحل و صخره
يا امواج خود را در . آيند تا از نسيم و سايه درختان بلوط و كاج لّذت برند ها به اين جا مى گوزن. خورند پردازند مى چرا مى

ا را به خود جلب منى هاى كوچك و زيبا مى به پاى اين گوزن   .كند ريزد وىل احتماًال توجه آ

ها  اين چاله. گذارند هاى كوچك مملّو از آب گل آلود سر به كوهها مى شوند در جستجوى چاله ها تشنه مى وقىت گوزن
هيچ گوزن و يا حيوان . گردند ند كه در فصل تابستان خشك مىاى هست هاى سرشار از آب زالل و تازه باقيمانده چشمه

ها  ها با هزاران كيلومرت طول توسط اقيانوس سواحل پر پيچ و خم قارّه. رود ديگرى در هنگام تشنگى به سراغ دريا منى
  .دريا فرو نشاندتواند تشنگى خود را با آب  خورد، زيرا منى احاطه شده، وىل هيچ رّد پاى حيواىن در آجنا به چشم منى

آب . مريند شوند، در وسط درياى ىب حّد و مرز و سرشار از آب شور از تشنگى مى افرادى كه دچار كشىت شكستگى مى
گرم امالح گوناگون   35در هر ليرت آب . باشد براى نوشيدن مناسب نيست دريا به دليل اين كه حاوى امالح زيادى مى

  چرا آب دريا براى نوشيدن مناسب نيست؟. وجود داردباشد  گرم منك معموىل مى  27كه شامل 

اگر انسان جمبور به استفاده از . شود نيازمند است انسان، به بالغ بر سه ليرت آب در روز از مجله آىب كه در غذا يافت مى
وذ كند، عواقب شود، و اگر كلّيه اين امالح در آِن واحد به خون نف آب دريا شود روزانه صد گرم از امالح وارد بدنش مى

   و خيمى
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  .به دنبال خواهد داشت
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شخص بالغ روزانه . منايد برد، كليه خون را تصفيه مى خون در صورتى كه مهه شرايط مجع باشد، منك اضاىف را از بني مى
متأسفانه غلظت امالح . منايد مضر را دفع مى ليرت ادرار و مهچنني امالح سدمي، پتاسيم، كلسيم و ساير مواد 1/ 5حدود 

باشد، بنابراين به خاطر رهاىي از امالح آب دريا بايد مقادير زيادى  در آب دريا خيلى بيشرت از غلظت امالح ادرار مى
  .آب نوشيده شود

   حيات حيوانات درياىي

ا  ىن پيدا مىدهند؟ از كجا آب نوشيد چگونه حيوانات و ماهيان درياىي به زندگى ادامه مى كنند؟ حقيقت اين است كه آ
  .گردند به هر حال موفق به يافنت آب نوشيدىن مى

مقدار كمى منك در مايع بافىت خون ماهيان و ساير مهره داران وجود دارد، بدين ترتيب بسيارى از جانوران درياىي كه از 
اين مايعات براى انسان . آورند غذاى خود به دست مىكنند مقدار آب مورد نياز را از طريق  ساير جانوران دريا تغذيه مى

  .باشد مفيد مى

  سفر مببارد و كشف مواد مفيد درياها

  

  .براى اولني بار موّفق به كشف اين مسأله شد مببارد  يك دكرت فرانسوى به نام

موادى هستند كه انسان  ها حاوى خواست ثابت كند كه اقيانوس اى زد و بدين ترتيب مى مببارد دست به آزمايش متهّورانه
ا نيازمند است   .براى زندگى به آ

فته است  هاىي كه در اقيانوس گردند با استفاده از نعمت مهچنني ثابت منود افرادى كه دچار كشىت شكستگى مى ها 
  .توانند از مرگ حتمى جنات يابند مى

  هروى از خوردن . به اين منظور در قايقى الستيكى عازم اقيانوس اطلس شد
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 65. آورد استفاده منود به جاى نوشيدن آب از مايعاتى كه از بدن ماهيان به دست مى. چيزى به جز ماهى خوددارى كرد
توان  گر چه سالمت وى به شدت لطمه ديد، موّفق شد ثابت منايد كه مى. روز طول كشيد تا از اروپا به امريكا رسيد

  .ها تغذيه منود ز مواد موجود در اقيانوسفقط ا

دانيم بدن ماهيان به دستگاه تقطري عجيىب  كنند؟ مى انسان مايل است بداند كه ماهيان، آب شريين را از كجا تأمني مى
  .كند جمّهز است كه با ُكليه فرق مى

. تقطري ماهيان در آبشش قرار داردكليه ماهيان آن قدر كوچك است كه در مورد ختليه منك نقشى به عهده ندارد دستگاه 
  .راند هاى خمصوصى امالح موجود در خون را به طور مرتاكم و مهراه با خماط از بدن موجود زنده بريون مى سلول

   حيات پرندگان درياىي

  

يه آب مواجه هستند باشند  مى مرغ طوفان و مرغان درياىي كه ساكنان اقيانوس. پرندگان درياىي نيز با مشكالتى در مورد 
ا ساىل يك بار براى توليد مثل به خشكى مى. دور از سواحل دريا سكونت دارند   .آيند آ

نوعى پنگوئن درياى مشال و قرن غار و بسيارى از مرغان نوروزى دريا با وجود اين كه نزديك ساحل هستند هرگز از آب 
ا با. كنند شريين استفاده منى گردد  استفاده از مايعى كه از طريق شكار عايدشان مى بسيارى بر اين عقيده بودند كه آ
ا با شوق و عالقه از آب دريا استفاده كرده و حىت بعضى از . سازند خود را سرياب مى وىل اخرياً ثابت شده است كه آ

ا بدون آب دريا منى   .توانند زندگى كنند آ

جانور شناسان . توانند در اسارت به سر برند ندگان منىهاى گوناگون مشاهده شد كه بعضى از پر  ها قبل در باغ وحش سال
خوار، طوطى، شرتمرغ، عقاب و جغد حتّمل اسارت را  از اين موضوع كه مرغان ظريف و كوچكى از قبيل مرغ مگس

  شوند دچار داشتند، وىل مرغان بزرگى از قبيل مرغ نوروزى بعد از مّدتى هالك مى
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هاى تنگ زندگى كنند، زيرا دلتنگ  توانند در قفس سراجنام چنني نتيجه گرفتند كه اين مرغان زيباى درياىي منى. حريت بودند
ناور اقيانوس هاى تنگ نيست،  شود اشتياق به دريا يا اسارت در قفس آنچه موجب مرگ آنان مى. شوند ها مى عرصه 
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است كه ا افزوده مى. شود موجب مرگشان مى بلكه كمبود امالح مورد نياز آ گردد با  هنگامى كه منك به غذاى آ
  .دهند شادكامى بسيارى به زندگى خود ادامه مى

ا نيست، بلكه دستگاهى است كه درون بيىن . پرندگان و خزندگان درياىي دستگاه تقطري عجيىب دارند اين دستگاه كليه آ
ا قرار دارد و به زبان علمى جديد به من اين غّده در پرندگان در لبه باالىي كاسه چشم وجود دارد . ود منك معروف استآ

شود پنج بار از خون و دو  غلظت سدمي در مايعاتى كه از اين غّده ترشح مى. ريزد و ترّشحات آن به داخل حفره بيىن مى
  .يا سه مرتبه از آب دريا بيشرت است

ا  ا را از خود  به صورت شفاىف ظاهر مىمايعات مرتّشحه از سوراخ بيىن روى نوك آ شود كه جانور هر چند وقت يكبار آ
دهيم، قطراتى از دماغش شروع به  ده يا دوازده دقيقه بعد از اين كه غذاى آميخته به امالح به پرندگان مى. سازد دور مى

ا دست مى چكيدن مى   .دبرن دهد كه گوىي از سرما خوردگى شديد رنج مى كند و حالىت به آ

جمراى ترشحى غدد منكى بر عكس پرندگان در خزندگان درياىي از قبيل الك پشت آىب و مارمولك در گوشه چشمانشان 
ا جارى مى   .شود قرار دارد و ترشحات از گوشه چشم آ

   اشك متساح

متساح بعد شد كه  چنني تصور مى. شود ها قبل انسان متوجه شد كه اشك متساح به صورت قطرات روشىن جارى مى مدت
   براى نشان دادن» اشك متساح«پردازد، به مهني دليل اصطالح  از دريدن و بلعيدن طعمه خود به سوگوارى مى
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اى  اند كه اشك متساح در واقع به عنوان وسيله اخرياً دانشمندان به اين مسأله پى برده. رود ها به كار مى بدترين رياكارى
  .باشند براى دفع امالح جذب شده از طريق آب و غذا مى

   هاى درياىي الك پشت

ماده اين حيوان تنها ساىل يك بار در . برند هاى گرم به سر مى هاى درياىي متام سال در اطراف دريا و اقيانوس الك پشت
ريزد و قطرات اشك  دت اشك مىآورد، هنگام برگشت به ش هاى خود به سواحل شىن روى مى تاريكى شب براى دفن ختم

  .سازد منك آلود را به روى ساحل شنزار خشك رها مى
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ها قبل در آجنا از ختم در آمده ناراحت است و يا به خاطر آن كه نوزادان خود را به  آيا به خاطر ترك حملى كه مدت
كه غدد منك جانور سرگرم كار كند؟ مسّلماً چنني چيزى نيست، تنها موضوع آن است   دست سرنوشت رها كرده گريه مى

هاى آىب به خاطر اشك خود  الك پشت. باشد و چنني چيزى اصًال عجيب نيست مهيشگى خود، يعىن دفع منك اضاىف مى
ا در آب غري ممكن است و به مهني دليل مدت ها طول كشيد تا انسان به اين مسأله پى  مشهورند، وىل مشاهده اشك آ

  .برد

   هاى صحراىي بز موش

اين . كنند قادر به استخراج آب از خاك هستند هاى خشك اسرتاليا زندگى مى هاى صحراىي كه در بيابان ز موشب
  .كنند هاى خشك گياهان تقريباً بدون آب تغذيه مى موجودات عجيب و كوچك از دانه

دهند و به  هاى گونه خود قرار مى ها را در كيسه كنند، بلكه دانه اند فوراً مصرف منى هاىي را كه مجع كرده ها دانه بز موش
نه تنها صورت اين حيوان بلكه دهانش نيز از موى پوشيده شده و بدين وسيله موى . سازند حفره زيرزميىن خود منتقل مى

   موش
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اين . آورد گونه جلوگريى به عمل مى  هاى رويد و از نفوذ بزاق به كيسه صحراىي نه تنها بر صورت بلكه بر دهانش نيز مى
  .شود تا سر حد امكان در استفاده از رطوبت صرفه جوىي شود موضوع موجب مى

گردند، كوچكرتين ذرّه رطوبت  هاى زير زميىن ذخريه مى هاى كامًال خشك كه از سطح زمني برداشته شده و در سوراخ دانه
آمتسفر بوده و با مهان نريو آب را به بريون  500تا  400 هاى خشك فشار امسزى دانه. كنند در خاك را جذب مى

  .كشند مى

ا استفاده منى بز موش صحراىي تا زماىن كه دانه   .كند ها آغشته به آب نباشند از آ

   صداى حشرات

ره تا به اند و بيش از دو هزار نوع زجن ها را به خاطر صداى بلند و منظمشان نوازنده جهان حشرات ناميده دانشمندان زجنره
  .حال شناخته شده است
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  :گويد فروست مى. د. دانشمند حشره شناس اس

اين حشره نه تنها داراى پوسىت شبيه پوسته طبل . هاى صوتى را داراست ترين اندام در جهان حشرات، جريجريك بغرنج
تم بسيار كامل تشديد  آورد، بلكه داراى يك سيس است و آن را به كمك عضالت نريومند خود به نوسان و لرزش در مى

  .هاست هاى بچه هاى سبز مانند اسباب بازى هاى ملخ كننده صداست كه در مقابل آن مگافون

ا پيام هاى عاشقانه است و بعضى براى جلب توّجه  آوازهاى اين حشرات هر كدام معناى خاص خود را دارد، برخى از آ
خرب دهنده گرماى هواست، و معاىن ديگرى در اين صداها دهند، بعضى هم  ماده و برخى ديگر وجود خطر را خرب مى

ا آگاهى نيافته است   .هست كه هنوز بشر به آ

خوانند، وىل چون   تر شود تندتر مى ها هر چه هوا گرم زجنره. هاى خوىب نيز هستند حشرات نوازنده و موسيقى دان، گرماسنج
ايت    گرمى هوا به يكصد درجه فار
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: گويند زنند و مى روست كه برخى از مردم گرمى هوا را از روى نغمه زجنره حدس مى افتند، از اين رسيد ناگهان از صدا مى
آورد با عدد چهل مجع كنيم درجه درست هوا را  ثانيه از خود صدا در مى 15اگر تعداد دفعاتى را كه يك زجنره برىف در 

  !امي به دست آورده

ملخ مهاجر . منايد ها انسان را دچار شگفىت مى باشند، اما حمّل قرار گرفنت اين اندام ام حشرات داراى اندام شنواىي مىمت
  .باشد داراى يك جفت گوش بر روى پاهاى عقىب و ملخ معموىل داراى يك جفت گوش روى پاهاى جلو مى

  .ها نيز چنني هستند جريجريك

مثًال گوش . براى شنيدن آفريده شده تا موجود زنده را از خيلى چيزها آگاه كند گوش: نكته قابل توجه اين است كه
انسان ِوزِوز پشه، ريزش آب، صداى طوفان، آواز پرنده، صداى دوست، سخن دمشن و صداهاى بسيار ديگرى را به 

ت و حيوانات هم براى اين مسّلماً گوش در حشرا. سازد كند و آدمى را از وجود چيزهاى خمتلف آگاه مى مغزها خمابره مى
  !منظور مهم آفريده شده تا چون موضوعات خمتلف و مطالب گوناگون را كه به صورت صدا منعكس شده درك كند

ها به درياىي از حريت فرو  انسان با مهه قدرت فكرى و علمى در برابر عظمت اين واقعيت. راسىت، چه جهان عجيىب است
  :آيد كه آفريننده اين عرصه گاه پر از عجايب، به فرياد مىرود و با متام وجود در برابر  مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

 يكى هست و هيچ نيست جز او
 

 َوْحَده ال الَه اّال ُهو

  

  )هاتف اصفهاىن(

كند و عقل و انديشه را در برابر حرمي با عظمت او به سجده  ها، آدمى را به آفريننده هدايت مى آرى، تدبّر در آفريده
  .منايد مىدائمى وادار 

  خراب يك نظر از چشم نيمخواب توامي
 

  به حال ما نظرى كن كه ما خراب توامي
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 سؤال ما به تو از حد گذشت لب بگشا
 

  هاست كه در حسرت جواب توامي كه سال

 چه حّد آن كه توانيم هم عنان تو شد
 

  ركاب تواميمهني سعادت ما بس كه در 

 عتاب تو ُكشد و ناز تو هالك كند
 

  هالك ناز تو و كشته عتاب توامي

  عجب نباشد اگر از لبت به كام رسيم
 

  كه مست باده نازّى و ما كباب توامي

  ز مهر روى تو دارمي داغها بر دل
 

  ستاره سوخته از تاب آفتاب توامي

  از اين در به هيچ جا نرومي  هالىل من و
 

  چرا كه مهچو سگان بسته طناب توامي

  

  )هالىل جغتاىي(
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  ها اقسام ماهى

پس دريا به دو . رود رسد، وىل نور خورشيد بيش از چهارصد مرت از سطح دريا پايني منى ها به هزاران مرت مى گودى اقيانوس
  .شود خبش تاريك و روشن تقسيم مى

هاىي كه در خبش  آيد كه ماهى در اين جا پرسشى پيش مى. باشند مىگياهان درياىي به طور معمول در خبش روشن دريا 
م  هاى حياتى به نور احتياج دارند چه مى كنند و از نور خورشيد حمرومند و براى فعالّيت تاريك دريا زندگى مى كنند؟ آ

  .توانند صدها تن سنگيىن آب را حتّمل كرده، در ته دريا زندگى كنند هاى نريومندى كه مى ماهى

هاىي را  ماهى. ها هر چه نور خبواهند در اختيارشان گذارده است وىل آفريدگار جهان اين پرسش را پاسخ داده و اين ماهى
ها قعر  اين ماهى! كنند، مانند كرم شب تاب در زمني و پشه نورى در هوا در آجنا آفريده كه اشعه نوراىن از خود پخش مى

رت منعكس شوددر برابر دست. كنند دريا را روشن مى ا صفحه شّفاىف قرار دارد تا نور    .گاه نور پاش آ

باشند؛ از گروهى نور قرمز، از گروهى نور سبز، از   هاى نور افكن اقسامى دارند و داراى نورهاى رنگارنگ مى اين ماهى
   تابد؛ عجب اين جاست گروهى نور زرد مى
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  .هاى متعّددى هستند داراى چراغكه برخى 

هاى  ماهى. دهد هاى كوچك نور مى هاىي است كه مانند المپ در پشت ماهى قزل آالى كف دريا از سر تا دم دكمه
ا صدها نقطه قرمز رنگ روشن ديده مى مرتى باال  900ستاره درياىي را از عمق . شود سياهرنگى هستند كه بر پوست آ

  .كرد تند و درخشان به صورت پنج پره از بدنش تراوش مىآوردند نورى سبز رنگ و 

ها را  ها در ته دريا چگونه قرار داده شده؟ چگونه آب دريا اين چراغ آيا اين كارخاجنات الكرتيكى در پيكر اين ماهى
، آيا شكند ها از كدام شيشه ساخته شده كه فشار آب چهار صد مرتى آن را منى كند؟ آيا المپ اين چراغ خاموش منى

ا چيست و از كجا مى   آيد؟ حجم اين كارخاجنات الكرتيكى چقدر است؟ آيا مواد سوختىن آ

ا را به كار مى ا نظارت مى آيا چه كسى آ تواند تاريكى را از  آيا ماده ىب شعور مى. كند كه از كار نيفتد اندازد و بر كار آ
  روشناىي تشخيص دهد تا براى تاريكى چراغى درست كند؟
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   زادان پستانداراننو 

كشند، تا خود را در  خيزند، و بو مى نوزادان پستانداران مهانكه دمى چند از والدتشان گذشت به جنبش درآمده مى
ا مى تنها كمكى كه از . هاى خود شري مبكند كوشند پستان مادر را پيدا كرده تا با حركت لب آغوش مادر جاى دهند، آ

است وگرنه هيچ گونه كمك ديگرى از طرف مادر به نوزادان  ا مىطرف مادر پس از زاييدن به آ شود مهان ليسيدن آ
  .شود منى

  اين حركت كردن را در آغاز والدت چه كسى به اين نوزادان تعليم كرده است؟

ا نشان داده تا بدانند آن است كه شري مى ا شناسانيده؟ پستان مادر را كه به آ اعضاى ديگر دهد و  بوى مادر را كه به آ
  مادر شري ندارد؟ حركت لب و مكيدن شري و

  227: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا تعليم داده است؟ اين تعليمات قبل از والدت شده و يا بعد از آن؟ اگر معّلم اين درس ها،  بلعيدن آن را چه كسى به آ
ا از درك اين معنا عاجزند، و قا بلّيت تعليم در نوزاد مفقود است، جنني در شكم مادر پدر يا مادر باشند كه خود آ

  .كند خورد، بلكه به وسيله ناف تغّذى مى رود و از دهان غذا منى خيزد و راه منى منى

اين غريزه را كه به اين نوزاد داده است؟ چرا . دهد البته نوزاد جانوران پستاندار اين كارها را به وسيله غريزه اجنام مى
  .اى دارد تواند پيدا شود، پس به طور قطع پديد آورنده را ندارد؛ چون غريزه خود به خود منى هاى ديگر غريزه

دانسته نوزاد  اى كه مى اى كه نياز نوزاد را به اين وظايف طبيعى دانسته و به وى عنايت كرده است؛ پديدآورنده پديدآورنده
  .توانا و كرمي است و در ذات او خبل راه ندارد اى كه داناست و هاى ديگر نياز ندارد؛ پديدآورنده به غريزه

   حيات عنكبوت

دهد، بدون آن كه از كسى ياد گرفته باشد  شود كارهاى عجيىب اجنام مى كارتونك كه در زبان عرىب به آن عنكبوت گفته مى
ا را مترين كرده باشد   .و يا آ
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هاى ابريشم مانند درست شده است،  تار وى از نخ .كارتونك براى شكار، دام را اخرتاع كرده است، دام وى تار اوست
كارتونك تار را به شكل . ها تار را بافته است هاىي را كه خودش اجياد كرده و خودش ريسيده است، و از آن نخ نخ

  .دهد آورد و براى شكار مگس دام قرار مى هندسى و حمكم در مى

پل كارتونك . گذرد هاى ژرف مى كند و از گودال ها عبور مى كارتونك پل را اخرتاع كرده است كه به وسيله آن از جوى
كند، آنگاه خود  خنى است باريك كه خودش آن را ريسيده است و به وسيله باد دو سوى جو و گودال را به هم وصل مى

  .لغزاند تا از آن عبور كند را با سرعىت عجيب روى آن مى
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ار طول پل را كارتونك از كجا به دست آورده است كه طول نخ را به مهان اندازه قرار داده است؟ آيا ايصال پل را آيا مقد
  به وسيله باد كه به وى تعليم داده است؟

مقدار مقاومت پل را براى محل خودش چه كسى به وى ياد داده است؟ گذشنت از روى پل را به وسيله ليز خوردن از چه  
  است؟ كسى آموخته

ها را به هم وصل  هاى حريرى خودش برگ كند و با نخ هاى درخت را مجع مى برگ. كارتونك، كشىت اخرتاع كرده است
برد و بارى را كه خودش  اندازد و آب اين كشىت را تا آجنا كه دخلواه اوست مى بندد، سپس آن را در آب مى كند و مى مى
ا درهاى حمكمى قرار . سازد هاى حمكم مى هاى زميىن و پناهگاه قكارتونك خند! برد تواند بربد كشتيش مى منى و براى آ
ا آماده مى مى   .كند دهد و وسايل گريز از خطر را در آ

  باشد؟ آيا اين كارها نشانه آن نيست كه آفريننده كارتونك بسيار دانا و توانا مى

  :آرى، به قول حضرت سجاد عليه السالم

  »اِئُب َعَظَمِتهِ يا َمْن ال تـَنـَْقضى َعج«

  منم اين ىب تو كه پرواى متاشا دارم
 

  كافرم گر دل باغ و سِر صحرا دارم

 بر گلستان گذرم ىب تو و شرمم نايد
 

  در رياحني نگرم ىب تو و يارا دارم
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ن شيفته   ام كه نه بر ناله مرغان 
 

  كه نه سوداى رخ الله محرا دارم

  

  والهبر گل روى تو چون بلبل مستم 
 

  به رخ الله و نسرين چه متّنا دارم
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 گر چه اليق نبود دست من و دامن تو
 

ى فرق سر آجنا دارم   هر كجا پاى 

شت اوىل  تر با توام يكنفس از هشت 
 

  من كه امروز چنينم غم فردا دارم

  توامخويشتنم خوان، كه به معىن ز   سعدى
 

  گر به صورت نسب از آدم و حّوا دارم

  

  )سعدى شريازى(

   عجايب بال پرندگان

ا را به مسافت ايد؟ اين چه  برد انديشيده هاى دور و دراز مى آيا تاكنون در نريوىي كه در بال پرندگان موجود است و آ
ا جاى دارد و در چه  ا مى جاى بالنريوىي است و حقيقت آن چيست و چگونه در بال آ باشد و به چه وسيله  هاى آ

ا گنجانيده شده است؟ در بال اده شده است؟ چگونه اين نريوى عظيم در بال كوچك آ   ها 

ا نرسد، مى شوند و نياز به تعمري دارند،  مانند و مقدارى كه كار كردند فرسوده مى نريوهاى حمرّكه اگر كمك خارجى به آ
  .از به كمك خارجى و احتياج به تعمري نداردوىل نريوى پرش پرندگان ني
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شود؟ چه ماشني  هاى درختان است چگونه تبديل به اين نريوى عظيم مى آيا غذاى پرندگان كه معموًال حشرات و يا برگ
فته است كه آن غذاى ساده را تبديل به اين نريوى بزرگ مى   كند؟ شيمياىي دقيقى و عظيمى در اين جثّه كوچك 

است آرى، اينها   .نشانه قدرت عظيم و دانش ناحمدود پديدآورنده پرندگان و نگاهدارنده آ

ا را به طرف خود جلب مى ها را به سوى خويش مى غالب حشرات نر با آواز خود ماده كنند مانند سوسك،  خوانند و آ
  .ملخ، پشه و جريجريك
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  ها صداى پشه

  :اند ها سه نوع صدا و سخن تشخيص داده ن تاكنون براى پشهحشره شناسا

  .صداى خشم، صداى كمك و صداى طلب معشوق

طلبد ضبط كرده  هاى موذى صداى جنس نر آن را به گاهى كه ماده را به سوى خود مى دانشمندان براى از بني بردن پشه
شود مجع  گاه پخش صدا كه زبان پشه ناميده مىهاى ماده در اطراف دست وقىت پشه. كنند و در نقاط معّيىن پخش مى

ا را به وسيله د مى   .منايند هاى ديگر معدوم مى ت يا سم. د. شوند آ

ا براى گرد آوردن پشه تقليد از سخن پشه رت و به صرفه هاى نر و آواز آ تر است، زيرا  ها از سم پاشى مزارع و كشتزارها 
ا حشرات مفيد مانند زنبور عسل را نيز نابود مىب سّم، تنها حشره موذى را از بني منى ها  سازد و از ميزان ميوه رد بلكه ميليو

كنند، از طرف ديگر هزينه  ها را فراوان مى ها، ميوه كاهد، زيرا حشرات به حلاظ گرده افشاىن و تلقيح گل و حبوبات هم مى
  .باشد ش صداى پشه مىتر از مسپاشى اطراف دستگاه پخ مسپاشى مزارع خيلى بيشرت و سنگني

   عجايب كرگدن

هاى  هاى داخل چني كرگدن فقط يك دوست در دنيا دارد و آن پرنده كنه خوارى است كه بر پشت او سوار است و كنه
زند، چيزى به او نزديك شود سر و صداى پرنده بلند  اگر در موقعى كه كرگدن چرت مى. گريد پوست پشتش را مى

اين پرنده براى كرگدن مثل چشم است، زيرا اگر چه عضو بوياييش حّساس و حّس شنواىي . كند مىشود و او را آگاه  مى
  .اندازه كم است آن قوى است، وىل قدرت ديدش به مانند هوشش ىب
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  هاىي را كه بر پشت و پرندگان كنه خوار كوچك عالوه بر كنه، خار و علف
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مراقب جوانب نيز هستند و خطر را با صداى خمصوص . خورند آورند و مى روند بريون مى پوست كرگدن فرو مىهاى  اليه
  !سازند دهند و ارباب خود را براى دفاع آماده و مهّيا مى خود به كرگدن گزارش مى

ا هستند آشنا مى ها به صداى پرنده پس كرگدن ه مسّلم است اين پرنده كوچك باشند، زيرا آنچ هاىي كه به منزله حمافظني آ
شود كه  كند، وىل كرگدن وقىت آماده محله مى تنها يك صدا ندارد، بلكه احتياجات خود را با نواهاى خمتلف اعالم مى

صداى وحشت پرنده را بشنود، در غري اين صورت عكس العملى از خود نشان نداده با دوستان خود به گردش و چرا 
كند و  ها از چني و چروك پوست كرگدن، هم او احساس آرامش و راحىت مى شدن خارها و كنهپردازد، زيرا با خارج  مى

  .آورند ها از غذاى آماده و مهّيا شكمى از عزا درمى هم پرنده

   صداهاى مرغ و خروس

اند و شگفت اين جاست كه صداى خروس در دو  نوع صدا تشخيص داده 9جانورشناسان براى مرغ و خروس هر كدام 
  .د با صداى مرغ مشابه است و در ساير موارد اختالف داردمور 

  .كند خيلى جالب است ها را از خطر آگاه مى صداى مرغ خانگى وقىت جوجه

اى كه مادر، او را خمالف و خطرناك تشخيص  اند اگر پرنده اند و مشغول مجع كردن دانه ها در اطراف پراكنده وقىت جوجه
اى   ها در هر نقطه سازد، ناگهان متام جوجه ها را از خطر آگاه مى صداى خمصوص، جوجهدهد در هوا پرواز كند، مرغ با 

اى كه  بعد از حلظه. منايند روند تكان خنورده و استتار مى چسبند و مانند سربازاىن كه به سنگر مى كه هستند به زمني مى
شوند، وىل   ها را راست منوده آماده محله مى هها از زمني برخاسته، سين خطر مرتفع شد، مرغ صداى ديگرى كرده مهه جوجه

   ايستند، وقىت خطر به كلى رفع شد و مادر دانست كه پرنده كامًال در حمّل خود پا بر جا مى
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به مادر رسانيده ها به سرعت خود را  كند كه ناگهان جوجه از آن حميط دور شده است سومني صدا را از حلقوم خارج مى
  .كشد بارها تكرار شود اين منظره به قدرى جالب است كه متاشاچى انتظار مى. شوند هاى او پنهان مى زير بال
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   پرنده پارس كننده

منايند  كند و روستاييان از آن استفاده مى در آمريكاى مركزى يك نوع پرنده شبيه كلنگ وجود دارد كه مانند سگ پارس مى
ا را براى تغذيه هدايت مى با صداى خود به مرغان خانگى فرمان مىو اين پرنده  ها را شب به النه  كند و مرغ دهد و آ

ا را مى مى شود، مثًال عقاب  كند، و به جمردى كه خطرى متوجه مى خواباند و يا از خواب بيدار مى آورد و به وسيله آواز آ
كشد و با صداى خمصوص به دمشن  ديد به عنوان اعالم خطر مىها شوند يك نفري ش يا سگ و گربه وحشى نزديك مرغ

  !سازد كند و با وجودى كه منقار خيلى كوتاه دارد و فاقد چنگال است مهيشه طرف را مغلوب مى محله مى

   پرنده آكسى كلوپ

ن فرانسه به نام يكى از دانشمندا. دهد بسيار حمّري العقول است عملى كه پرنده آكسى كلوپ هنگام ختم گذارى اجنام مى
  :گويد درباره اين حيوان مى» وارد«

مريد، يعىن هرگز  ام، از خصايص او اين است كه وقىت ختم گذارى او متام شد مى من در حاالت اين پرنده مطالعاتى كرده
  .بيند، مهچنني نوزادان هيچگاه روى پر مهر مادران خود را خنواهند ديد روى نوزادان خود را منى

هاىي هستند ىب بال و پر كه قدرت حتصيل آذوقه و ماحيتاج زندگاىن را نداشته و  ن آمدن از ختم، به صورت كرمهنگام بريو 
ا مى   جنگد ندارند، لذا بايد تا يك سال به مهني حالت در حىت قدرت دفاع از خود را در مقابل حوادثى كه با حيات آ
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ا باشديك مكان حمف ا مرتب در كنار آ كند كه موقع ختم   به مهني جهت وقىت مادر احساس مى. وظى مبانند و غذاى آ
كند، سپس مشغول مجع آورى آذوقه  گذارى او فرا رسيده است قطعه چوىب پيدا كرده و سوراخ عميقى در آن احداث مى

باشد به اندازه آذوقه يكسال به جهت يكى  وزادان او مىهاىي كه قابل استفاده براى تغذيه ن ها و شكوفه شود و از برگ مى
يه كرده و در انتهاى سوراخ مى ا  گذارد و سقف نسبتاً حمكمى از مخريهاى چوب  ريزد، سپس يك ختم روى آن مى از آ

ديگر و  شود و پس از تأمني احتياجات يك سال براى يك نوزاد كند، باز مشغول مجع آورى آذوقه مى بر باالى آن بنا مى
سازد، به مهني ترتيب چندين طبقه  رخينت آن در روى اتاق اول، ختم ديگرى در باالى آن گذارده و طاق دوم را روى آن مى

  !مريد را ساخته و پرداخته و بعد از امتام عمل مى
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را از كه آموخته؟ آيا داند كه نوزادان او چنني احتياجاتى را دارند، و اين تعليمات  فكر كنيد اين پرنده ضعيف از كجا مى
بيند؟ يا اين كه به جتربه دريافته؟ با اين كه اين عمل در طول زندگاىن  از مادر خود آموخته در حاىل كه هرگز روى او را منى

اى است كه  او يك مرتبه بيشرت رخ خنواهد داد، آيا نبايد اعرتاف كرد كه اين كار صرفاً مّتكى به يك اهلام غيىب و غريزه
  .ت و عظمت خداوند دانا در وجود او قرار داده است، خداوندى كه عجايب عظمت او متام شدىن نيستدست قدر 

  »يا َمْن ال تـَنـَْقضى َعجاِئُب َعَظَمِته«

 اى وجود تو اصل هر موجود
 

 اى و خواهى بود هسىت و بوده

  صانع هر بلند و پست توىي
 

  مهه هيچند هر چه هست توىي

  نقشبند صحيفه ازىل
 

  يا وجود قدمي مل يزىل

 ىن ازل آگه از بدايت تو
 

ايت تو  ىن ابد واقف از 

  از ازل تا ابد سپيد و سياه
 

  مهه بر سّر وحدت تو گواه
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  خواىن ورق نانوشته مى
 

  داىن سخن ناشنيده مى

  پيش تو طايران قّدوسى
 

  زمني بوسىر يك دانه در 

 روى ما سوى توست از مهه سو
 

 سوى ما روى توست از مهه رو

 در سجودمي رو به درگه تو
 

 امي در ره تو پا ز سر كرده
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  )هالىل جغتاىي(

رت  من عالقه داشتم بيش از اين در اين زمينه توسن قلم را به جوالن آورم، وىل فكر كردم مشت را منونه خروار قرار دهم 
  .از مسائل ديگر در حّدى كه الزم است باز منامن است تا

هاى  شگفىت«، »نطق و شعور جانوران«، »هاىي از او نشانه«هاى  انگيز جانوران را در كتاب شرح حيات اعجاب
جمّله شكار و «، »راز آفرينش انسان«، »شگردهاى طبيعت«، »ها دنياى زير اقيانوس«هاى مرتلينگ،  ، نوشته»آفرينش
اى از عظمت قدرت حضرت رّب العزّه  اير كتب مربوط مالحظه كنيد، باشد كه از اين رهگذر به گوشهو س» طبيعت

  .واقف گرديد

هاى قدرت و  خداوند بزرگ در بسيارى از آيات قرآن جميد، اوضاع عامل هسىت، جهان نباتات و عامل حيوانات را از نشانه
لعه در آثار قدرتش فراخوانده و او را به درك حقايق هسىت براى اراده و حكمت و عظمت خود دانسته و انسان را به مطا

الزم است با قرآن جميد انس بگرييد و عقل تشنه خود را از اين چشمه پرفيض اهلى . يافنت هسىت آفرين تشويق كرده است
  .سرياب مناييد

   هاى عامل انسان شگفىت

ترين حتقيقات را دارد  كه در اين زمينه و مسائل ديگر عاىلدر مقدمه اين فصل، الزم است به مجالتى از پروفسور كارل  
   اشاره كنم، سپس مطالب الزم را يادآورى
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  :گويد او مى. منامي

كنند اين قدر پيشرفت نكرده و هنوز در  علومى كه از موجودات زنده به طور عموم و از فرد آدمى به خصوص، حبث مى«
توان او  حقيقت اين كه انسان يك جمموعه پيچيده و مبهم و غري قابل تفكيكى است كه منى. اند حله توصيفى باقى ماندهمر 

هاىي كه بتوان او را در اجزا و در جمموعه و در عني روابطش با حميط خارج بشناسد، در  را به آساىن شناخت و هنوز روش
هاى فراوان و علوم مشخصى ضرورى است، و هر يك از اين  كنيكاى دخالت ت دست نيست، چه براى چنني مطالعه

آورد، و تا آن جا   اى خاص به دست مى كند نتيجه علوم نيز كه يك جنبه و يك جزء از اين جمموعه پيچيده را مطالعه مى
اقعّيت در مورد رود، وىل جمموعه اين مفاهيم انتزاعى از درك و  دهد در اين راه به جلو مى كه تكامل تكنيكيش اجازه مى

ماند و كالبدشناسى و شيمى و فيزيولوژى و  آدمى ناتوان است، زيرا هنوز نكات پرارزش و مهّمى در تاريكى باقى مى
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بنابراين انساىن  . رسند هاى آنان به كنه وجود آدمى منى شناسى و علم تربيت و تاريخ علم االجتماع و اقتصاد و رشته روان
هاى مهان علم  شناسند نيز واقعى نيست و بلكه شبحى ساخته و پرداخته تكنيك علوم مى كه متخصصني هر رشته از اين

  .است

شكافند، نفسى است كه  از دريچه چشم علوم خمتلف، انسان در عني حال بدىن است كه كالبدشناسان آن را مى
  .خورمي بيىن به آن بر مى كنند، و شخصيىت است كه هر يك از ما با درون روانشناسان و روحانيون آن را توصيف مى

ها و  انگيز سلول اجتماع شگفت. سازد ها و مايعات بدن را مى ذخريه سرشارى از مواد شيمياىي گوناگون است كه بافت
ا را فيزيولوژيست او تركيىب از اعضا و نفس عاقله است كه . كنند ها مطالعه مى مايعات تغذيه است كه قوانني مهبستگى آ

داشت و تعليم و تربيت مى انده مىدر بسرت زمان كش كوشند آن را در اين سري به سوى تكامل غاىي  شود و متخصصني 
  .آن رهربى كنند
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ا گشته به كار خود ادامه دهند انسان، ماشيىن است كه بايد دائماً مصرف كند تا ماشني او شاعر و . هاىي كه خود برده آ
هاى خاصى جتزيه  اى است كه دانشمندان آن را با تكنيك مان و مقّدس است و باالخره نه تنها وجود بسيار پيچيدهقهر 
  .اى از آرزوها و تصّورات و اميال انسانّيت نيز هست كنند بلكه در عني حال جمموعه مى

ام به حّدى است كه ما نه تنها به اطالعاتى كه از او دارمي آميخته با عوامل ماوراى طبيعى نيز هستند و در اين با ره ا
اى كه نسبت به انسان دارمي معتقدات و احساسات ما  دهيم، بلكه در ايده انتخاب آنچه خوشايند ماست متايل نشان مى

پذيرند وىل  هاى منك طعام مى يك عامل مادى و يك دانشمند روحاىن هر دو يك تعريف را درباره كريستال. اثر نيست نيز ىب
  .شوند عقيده منى مورد وجود آدمى همدر 

هاىي از مطالعات  حمّققاً بشرّيت تالش زيادى براى شناساىي خود كرده است، وىل با آن كه ما امروز وارث گنجينه
ا نيز زاييده  دانشمندان و فالسفه و عرفا و شعرا هستيم، هنوز جز به اطالعات ناقص در مورد انسان دسرتسى ندارمي كه آ

  .امي جمهول مانده است حتقيقى ماست و حقيقت وجود ما در ميان مجع اشباحى كه از خود ساختههاى  روش

هاىي كه  در حقيقت جهل ما از خود زياد، و نواحى وسيعى از دنياى دروىن ما هنوز ناشناخته مانده است و بيشرت پرسش
  .ماند كنند بدون پاسخ مى مطالعه كنندگان زندگى انسان مطرح مى
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گريند و زندگى را در خود نگه  ها سهم مى هاى اجسام شيمياىي در ساختمان پيچيده و موّقىت سلول ولكولچگونه م
ها با  كنند؟ سلول هاى جنسى خصائص ارثى را مشخص و منودار مى هاى موجوده در هسته سلول دارند؟ چگونه ژن مى

اى را   وىي اينها نيز مانند زنبور عسل و مورچه وظيفهآورند؟ گ اجتماعات خود چگونه اشكال بافىت و اندامى را به وجود مى
  دانند كه در اجتماع به عهده دارند از پيش مى

  237: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا براى اجياد يك بدن پيچيده و در عني حال ساده به كار مى   .شناسيم برند منى وىل طرقى را كه آ

ها  ها و اندام دانيم كه تركيىب از بافت واىن و زمان فيزيولوژيكى چيست؟ اگر چه مىماهّيت حقيقى عمر انساىن يعىن زمان ر 
هاى مغزى بر ما پوشيده است و ما حىت به  ها و نفس عاقله هستيم وىل چگونگى روابط اعمال رواىن با سلول و هورمون

  !هاى مغزى آشناىي ندارمي فيزيولوژى سلول

منايد؟ خصائص   وضع موجود موثر باشد؟ چگونه حالت اعضا بر روحيه تأثري مىتواند در تغيري در چه حدودى اراده مى
برد چطور با شرايط خاص زندگى حميط و حتت تأثري مواد  عضوى و رواىن كه هر كس از پدر و مادر خود به ارث مى

  كند؟ شيمياىي اغذيه و آب و هوا و اصول فيزيولوژيكى و اخالقى تغيري مى

ها با فعاليت رواىن و معنوى ما در كار است  ها و عضالت و اندام  روابطى كه بني رشد استخوانما هنوز براى شناساىي
  !شناسيم ها و خستگى را منى ناتوانيم، و مهچنني عامل تأمني كننده تعادل دستگاه عصىب و مقاومت در برابر بيمارى

  شكل خاصى از انرژى كه موجد تلپاتى! زه استهاى فكرى و اخالقى و مجاىل و عرفاىن تا چه اندا امهيت نسىب فعاليت
گردد كدام است؟ بالشك بعضى عوامل بدىن و رواىن وجود دارند كه بدخبىت و نيكبخىت هر كس وابسته به  مى »1«

است وىل اينها بر ما جمهولند، ما منى به خوىب واضح است كه . توانيم با وسايل تصّنعى خود را قرين خوشبخىت سازمي آ
اند به جاىي نرسيده است و شناساىي ما از خود هنوز نواقص زيادى  متام علومى كه انسان را مورد مطالعه قرار دادهمساعى 
  »2« ».دربردارد

______________________________  
  .ارتباط فكرى ميان دو تن از مسافت دور، انتقال فكر: تلپاتى -)1(

  .14: انسان موجود ناشناخته -)2(
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   جهل انسان به واقعّيت خويش

  

  :فرمايد قرآن جميد در زمينه جهل انسان به يك رشته از واقعّيت خودش مى

  »1« »َوَيْسأَُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن أَْمِر َريبِّ َوَما أُوتِيُتم مَِّن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِليًال 

  .اند روح از امر پروردگار من است، و از دانش و علم جز اندكى به مشا نداده: پرسند، بگو مى و از تو درباره روح

. گردد به صورتى كه كارل در مقاله باال اشاره كرده است هاى ديگرى از نواحى وجود او نيز مى اين جهل شامل رشته
هاىي از دستگاه آفرينش خود موفق شده   عّيتانسان در عني جهلى كه به بسيارى از نواحى وجود خود دارد، به كشف واق

اى از عظمت آفريدگار  برد، و ثانياً، به گوشه انسان را در درياىي از حريت و تعّجب فرو مى: كه مطالعه آن كشفيات، اوًال 
  .سازد جهان واقف مى

   مطالىب درباره خون بدن

  :اند درباره خون بدن آورده

. هاى خون و پالمسا سلول: مهره داران سرخ رنگ، و مرّكب از دو قسمت استخون مايه زندگى است و آن در انسان و 
  .ها هاى سفيد و پالكت هاى قرمز و گلبول گلبول: اند هاى خون از سه گروه تشكيل يافته سلول

رّات ها و ذ هاى سفيد مدافع تن در برابر هجوم ميكرب ها هستند؛ گلبول هاى قرمز مأمور رسانيدن اكسيژن به بافت گلبول
   ها گرفته منايد و مواد اضاىف را از بافت ها را تأمني مى پالمسا غذاى بافت. شوند ها مانع خونريزى مى اند و پالكت خارجى

______________________________  
  .85): 17(اسراء  -)1(
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  .سازد از راه كليه به نام ادرار خارج مى

ا را به مهه جا مى هاى مرتشح داخلى موادى مى ضمن گردش از غدهخون در  مسّلم است . برد گريد و براى انتظام تن، آ
هاى تازه نفس  شوند و گلبول هاى خون پري و فرسوده شده از دايره فعاليت خارج مى اى از گلبول در اين گريودار دسته

ا مى   .گردند جانشني آ

پس كمبود خون از كجا . تر است ها كوتاه هاى سفيد و پالكت چهار ماه، اّما عمر گلبولهاى قرمز در حدود  عمر گلبول
ا شامل مغز استخوان هاىي وجود دارد به نام دستگاه شود؟ در بدن دستگاه تأمني مى ن و  هاى خون ساز و آ هاى ِگرد و 

  .اند هاى لنفاوى طحال و عقده

هاى لنفاوى سازنده   باشند، طحال و عقده ها مى اى و پالكت يد هستههاى سف ها مأمور ساخنت گلبول مغز استخوان
اى وجود دارد و  در بدن هم قرنطينه. اند و اين دو دستگاه در دوران زندگى دائم در كارند اى هاى سفيد يك هسته گلبول

هاى تازه نفس  لولهاى خون ساز س آن مأمور است عناصر فرسوده خوىن را بازداشته و متالشى سازد، در عوض دستگاه
اين است سّر زندگى كه آثار آن در هر . در مّدت زندگى انسان سامل اين روش برقرار است. منايد را وارد گردش خون مى

  !جا به شكلى منودار است

  اگر بقا طلىب روفناى جانان باش
 

  چو قطره راه به دريا جبوى و عّمان باش

  اگر كه از لب دلدار كام دل خواهى
 

  ام با دل پر خون مدام خندان باشچو ج

  دهند جاى تو را تا به چشم خود مردم
 

امي، به طبع انسان باش   بر آز خوى 
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 به رغم غري چو در بزم قرب جسىت يار
 

  به روى يار چو آيينه مات و حريان باش
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  )شكيب(

   كالم كارل  خون و حميط داخلى آن در

  :گويد كارل كه از اساتيد بزرگ قرن معاصر است، درباره خون و حميط داخلى آن مى

. هاى بدن بدون آن ممكن نيست ها و از آن غري قابل تفكيك است و ادامه زندگى براى اندام حميط داخلى، جزئى از بافت
هاى ما و زشىت و زيباىي جهان  ها و خشونت متام تظاهرات حيات عضوى و حالت سلسله عصىب و افكار و اميال وحمّبت

  .در ديده ما با حالت فيزيكو شيمياىي اين حميط بستگى دارد

ها و  گذرد و در ما بني اندام ها مى كند، و مايعى كه از جدار مويرگ ها و وريدها گردش مى اين حميط از خون كه در شريان
توان يك حميط عمومى شامل خون و حميطهاى موضعى كه به  مىكند تشكيل شده است و به اين ترتيب  ها نفوذ مى بافت

  .شود متيز داد وسيله لنف بني بافىت اجياد مى

ر كوچكى سرياب مى آب را كد استخر نظري با . شود هر عضوى به استخرى مملّو از نباتات آىب شبيه است كه به وسيله 
  .شود كنند در آن رخيته مى و مواد شيمياىي ديگرى كه آزاد مى ها در آن شناورند و مازاد تغذيه گياهان لنفى است كه سلول

ريزد بستگى دارد، مهچنني تركيب لنف بني بافىت نيز به  ميزان ركود يا آلودگى اين به سرعت حجم جويبارى كه در آن مى
تقيم تركيب در هر حال خون است كه به طور مستقيم يا غري مس. شود وسيله مقدار خون شريان مغّذى عضو تنظيم مى

  .سازد كنند مى هاى بدن زندگى مى حميطى را كه در آن متام سلول

  30000هاى ديگر بدن است و تقريباً شامل  خون نيز بافىت مانند مهه بافت
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  .ميليارد گلبول سفيد است 50ميليارد گلبول قرمز و 

اند، بلكه در مايعى به نام پالمسا شناورند و به  بدن در ميان تار و پودى ثابت نشدههاى  ها مانند ساير سلول اين گلبول
گريد و به هر سلول غذاىي را كه نيازمند است  هاى بدن را فرا مى اين ترتيب خون، بافت سّياىل است كه متام قسمت

هاىي كه  عالوه مواد شيمياىي الزم و سلولكند، به  رساند، در عني حال حمصوالت زايد زندگى بافىت را نيز مجع آورى مى مى
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بتوانند نواحى آسيب ديده بدن را از نو ترميم كنند نيز با خود دارد و با اين عمل شگفت انگيزش مبانند سيالىب است كه 
  .كند هاى خراب شده مسريش را از نو ترميم مى هاى درخىت كه با خود كنده و آورده است خانه به كمك گل و الى و تنه

هاى  كنند و عالوه بر موادى كه آزمايش ها تصور مى ساختمان پالمساى خون در حقيقت آن چيزى نيست كه شيميست
از يك طرف حمّققاً حملوىل از بازها و اسيدها و امالح و . ايشان نشان داده است عناصر فراوان ديگر نيز در خود دارد

ا را كشف كردههاىي است كه وان اسليك و هندرسون قوانني تع پروتيني اند و به علت اين تركيب  ادل فيزيكو شيمياىي آ
ها، حالت يوىن خود را كه خيلى نزديك به خنثى است  تواند با وجود ترشحات دائمى مواد اسيدى بافت خاص، خون مى

طرف ديگر شامل  هاى بدن حميط تغيريناپذيرى كه نه زياد قلياىي ونه اسيد است بسازد، وىل از حفظ كند و براى متام سلول
ها و مقادير ناچيزى از فلزات خمتلف و حمصول  ها و مايه ها و پلى پيتيدها و اسيدهاى آمينه و قندها و چرىب پروتيني

شناسيم و به زمحت  ها نيز هست و ما هنوز به خوىب ماهيت بسيارى از اين مواد را منى ترشحات غدد داخلى و بافت
ا را توجيه كنيمتوانيم اعمال پيچيده و متعدد  مى   .آ

كند وجود  در پالمساى خون براى هر بافىت غذاى خمصوص مهان بافت و موادى كه اعمال آن را تند يا برعكس آهسته مى
   توانند از قدرت تقسيم سلوىل بكاهند و حىت هاى سرم مى ها توام با پروتيني دارد و به اين جهت مثًال بعضى چرىب
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اين . ها گردند توانند مانع از رشد باكرتى شود كه مى مهچنني در سرم خون عناصرى يافت مى. آن را يكباره متوقف سازند
يه مى مواد در نسوجى كه مورد محله ميكرب رود، به عالوه در پالمسا  شود و براى دفاع به كار مى ها قرار گرفته است 

آيد و با چسبندگى خاص خود به زودى روى عروق زمخى  موجود است كه به شكل فيربين در مىاى به نام فيربينوژن  ماده
  .كند پوشاند و از خونروى جلوگريى مى شده را مى

در حقيقت پالمسا . هاى سفيد و قرمز وظيفه بزرگى را در تشكيالت حميط داخلى دارند هاى خوىن يعىن گلبول سلول
هاى قرمز مقدار كاىف اكسيژن با خود  ژن هوا را در خود حل و ذخريه كند و اگر گلبولتواند جز مقدار كمى از اكسي منى

يه اين ماده حياتى براى توده عجيب سلول محل منى كنند به وسيله پالمسا غري  هاى بدن كه دائماً طلب اكسيژن مى كردند، 
لوبني است كه هنگام عبور از ريه، اكسيژن اى نيست، بلكه كيسه كوچكى پر از مهوگ گلبول قرمز سلول زنده. ممكن بود

ها اسيد   در مهني حال سلول. دهد ها پس مى هاى گرسنه بافت گريد و چند حلظه بعد آن را به سلول هوا را در خود مى
  .ريزند كربونيك و ديگر مواد زايد را نيز در خون مى
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مساى خون شناورند و گاهى نيز از جدار اى هستند كه گاهى در ميان پال هاى زنده هاى سفيد برعكس، سلول گلبول
  .خزند هاى ديگر مى هاى خماط روده و اندام گذرند و تا سطح سلول ها مى مويرگ

به وسيله اين عوامل است كه خون از عهده اجنام وظايف خود مانند يك نسج سّيال و عامل ترميم نسوج فرسوده و در 
  .رساند جا كه وجودش الزم باشد خود را مىآيد و به هر  عني حال حميطى مايع و جامد بر مى

هاى سفيد  اند به زودى توده بزرگى از گلبول هاىي كه به يك ناحيه بدن هجوم آورده به وسيله خون در پريامون ميكرب
  .پردازند شوند و به مبارزه مى حاضر مى

   ها مواد ضرورى را با خود مهراه هاى پوسىت و اندام مهچنني خون براى ترميم زخم
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هاى هم بندى اجياد و نسوج جمروح  آيند و به دور خود رشته هاى ثابت در مى ها در اين جا به شكل سلول گلبول. آورد مى
  .كنند را مرّمت مى

طالعه اين حميط تقريباً م. سازد ها را مى ها و اندام شود، حميط موضعى بافت ها خارج مى هاىي كه از مويرگ مايعات و سلول
ا برحسب حالت اسيدى » رو«غري ممكن است، چنانكه  آزمايش كرده است اگر در بدن موجود مواد خاصى كه رنگ آ

آيند و به اين ترتيب مشاهده اختالف حميطهاى  هاى گوناگوىن در مى ها به رنگ كند تزريق منايند اندام ها تغيري مى بافت
آيد وىل ما قادر به شناساىي  تر از آن است كه به نظر مى در حقيقت اين تغيريات عميق. گردد داخلى موضعى ممكن مى
  .متام خصايص آن نيستيم

توان يافت و با اين كه كشورها مهه از انشعابات يك رودخانه سرياب  در دنياى وسيع بدن آدمى، كشورهاى خمتلفى مى
ا با شود معهذا خواص آب درياچه مى هر بافىت . كند ساختمان زمني و نوع نباتات هر كشورى فرق مى ها و استخرهاى آ

سازد و سالمت يا بيمارى و قدرت يا ضعف و سعادت و  و هر اندامى به كمك پالمساى خون، حميط خاص خود را مى
  ».ها و اين حميط بستگى دارد تريه روزى هر يك از ما با مهكارى متقابل سلول

  :عليه السالمآرى، به قول حضرت زين العابدين 

  »يا َمْن ال تـَنـَْقضى َعجاِئُب َعَظَمِتهِ «
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  اى يار ناگزير كه دل در هواى توست
 

  جان نيز اگر قبول كىن هم فداى توست

  غوغاى عارفان و متّناى عاشقان
 

شت نيست كه شوق لقاى توست   حرص 
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 قبول تودهى غرض ما  گر تاج مى
 

  زىن طلب ما رضاى توست ور تيغ مى

  

  كشى نوازى و گر بند مى گر بنده مى
 

  زجر و نواخت هر چه كىن راْى راى توست

 قومى هواى نعمت دنيا مهى زنند
 

  قومى هواى عقىب و ما را هواى توست

  هر جا كه پادشاهى و صدرّى و سرورى است
 

  موقوف آستان دِر كربياى توست

  ثناى تو نـََتواند به شرح گفت  سعدى
 

  خاموشى از ثناى تو حّد ثناى توست

  

  )سعدى شريازى(

   اسكلت سر انسان

اى است كه در داخل آن مغز قرار   كاسه سر جعبه. باشد اسكلت سر شامل سر، مججمه و استخوان بندى صورت مى«
هشت استخوان دارد كه چهار عدد آن فرد، مرسوم به كاسه سر . گرفته، داراى يك سقف و يك قاعده غري منظم است

  .استخوان پيشاىن و چهار عدد زوج
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هاى  در استخوان بندى صورت چهارده استخوان وجود دارد كه به قسمت ُقّدام و قاعده كاسه سر آويزان است و آرواره
  .دهد فوقاىن و حتتاىن را تشكيل مى

شده، آرواره حتتاىن فقط از يك استخوان موسوم به استخوان فّك اسفل هاى فوقاىن از سيزده استخوان تشكيل  آرواره
ا  يابد، بني استخوان صورت و كاسه سر حفره تشكيل مى هاىي وجود دارد كه اعضاى حواّس باصره و شاّمه و ذائقه در آ

  .گريند قرار مى
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  :ستهاى زير ساخته شده ا حنجره از قسمت

  ها غضروف - 1

   مفاصل - 2

   عضالت - 3

  .خماط - 4

  .باشند هاى ثابت يازده عددند كه سه تا فرد و مياىن و چهار تا زوج مى غضروف

حنجره زن كوچكرت از حنجره مرد است و هر قدر . هاى غري ثابت يكى فرد و مياىن و ديگرى زوج و طرىف است غضروف
  !حنجره كوچكرت باشد صدا نازكرت است

   ان قلبسازم

. آيد اى به گردش در مى خون كه در بدن يك انسان متوسط پنج تا شش ليرت حجم دارد، هر دفعه يك بار در مدار بسته
در دوران يك عمر متوسط كه آن . راند ساعت قلب در حدود ده هزار ليرت خون دريافت داشته و از خود مى 24در هر 

ر بدون حىت يك اسرتاحت كوتاه و يك فرصت ترميمى با نظم ثابت و را هفتاد سال حساب كنيم قلب پانصد ميليون با
اى تاب مقاومت ندارد و قلب هم يك عضو  معهذا بايد بدانيم كه بدون اسرتاحت، هيچ عضله. اليتغّريى ضربان دارد

بودنش براى فاصله كوتاهى كه بني هر دوره انقباض قلب يعىن مابني هر دو ضربان قلب وجود دارد با متام ناچيز . است
  .كند اسرتاحت قلب كاىف است و قلب در مهني حلظه كوتاه اسرتاحت كرده براى ضربه بعدى نريو ذخريه مى
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گذارند، به عالوه خود عضله قلب  قلب طبيعى مانند خود انسان، نيم بيشرتى از عمرش را در اسرتاحت و ىب خربى مى
هاى بدن است درباره خود نوعى خاصه، خرجى  زيع غذا به بافتهجريه غذاىي اضاىف دارد و از آجنا كه مأمور پخش و تو 

   گر چه وزن قلب برابر يك دويستم وزن بدن است، يك بيستم خون. كند اعمال مى
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  .كند در بدن را صرف تغذيه خودش مى

   دستگاه اعصاب

تر از چگونگى انتقال امواج عصىب از مغز در  اى عجيب ن، هيچ پديدههاى حيات و وجود اسرارآميز انسا در ميان شگفىت
  .هاى عصىب و رسيدن به عضالت يعىن در حقيقت مكانيسم تبديل انديشه به عمل نيست طول رشته

هاست كه دو گروه از دانشمندان و حمّققان كه هر يك طرفدار يك نظريه به خصوص هستند براى پى بردن به  سال
كنند كه انتقال انديشه و فكر از  تقال عصىب به حتقيق و تتّبع مشغولند يك دسته از اين حمققان تصور مىچگونگى اين ان

هاى به خصوص شيمياىي عامل سري امواج عصىب از مغز  مغز و تبديل آن به عمل و حركت منشأ شيمياىي دارد و فرآورده
  .ها هستند به اندام

هاى خفيف  لكرتيكى هستند و كيفيت عبور موج عصىب را در نتيجه اجياد جرياندسته ديگر بيشرت طرفدار نظريه انتقال ا
اند چگونگى سري امواج عصىب را كامًال توجيه كنند، در  تا اين حلظه هيچ يك از اين دو گروه نتوانسته. دانند الكرتيكى مى

ا نشان مى   ».اند ديدهدهد كه هر يك تا حدى به حقيقت و نتيجه نزديك گر  حاىل كه حتقيقات آ

   ساختمان دروىن بدن در كالم كارل

ا، نژادهاى خمتلف سلوىل  اى بسيار مهم درباب ساختمان دروىن بدن، سلول كارل در مقاله ها و اجتماعات و ساختمان آ
  :گويد مى

وجود آدمى جز آموزد، زيرا اين علم از  دنياى دروىن ما هرگز به آن چيزى شبيه نيست كه كالبدشناسى كالسيك به ما مى«
  .كند شبحى كه مطلقاً ساختماىن و جمازى است توصيف منى
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توان عضالت انسان و  تنها كاىف نيست كه جسد انسان را براى شناساىي ساختمان وى بشكافند، البته از اين راه مى
اى كه در پشت با  رود ديد و در ميان قفسه بدن به كار مىاستخوان بندى را كه چون تار و پودى براى نگهدارى وضع 

شود قلب و ريتني را معّلق يافت، و   حمدود مى »1«  ها و در جلو به وسيله عظم َقصّ  ها و از اطراف با دنده ستون مهره
به سطح  »2«  هاى ِصفاق ها و غدد تناسلى را مالحظه كرد كه به وسيله چني ها و معده و روده كبد و طحال و كليه

هاى  هاى بدن يعىن مغز و خناع را مشاهده منود كه در جعبه ترين اندام مهچنني ظريف. اند داخلى حفره بزرگ شكم چسبيده
ا با واسطه پرده استخواىن حمكمى حمفوظ گشته ا نگهدارى  اند و بر عليه ديواره سخت آ هاىي چند و مايع مياىن آ

  .شوند مى

ساختمان حقيقى موجود زنده غري ممكن است، زيرا در اين حال او را فاقد اعمال و حمروم از جان، فهم  وىل روى جسد ىب
هنگام . تواند زيست در حقيقت يك عضو دور از حميط داخلى خود منى. بينيم ها مى حميط طبيعى يعىن خون و هورمون

ها را  لغزد و مويرگ دهاى آىب رنگ مىتپد، در وري كند، در شرايني مى حيات خون با جريان مرتب خود مهه جا گردش مى
  .سازد ها را از لنف شفاىف مشروب مى كند و متام بافت پر مى

ها را  بايسىت اندام. شناسى ضرورى است ترى از كالبدشناسى و بافت هاى دقيق براى درك حقيقت دنياى دروىن ما، تكنيك
بينيم مطالعه كرد و فقط به جسدهاى  مل جراحى مىهاى زنده مهان طورى كه در جريان يك ع بر روى جانوران و انسان

ا را در عني حال روى برشهاى . اند اكتفا ننمود ىب جاىن كه براى كالبد شكاىف آماده شده مهچنني بايد ساختمان آ
  هاى سينما كه حركاتشان رسم شده باشد هاى زنده در حني عمل و فيلم هاى مرده و روى بافت ميكروسكپى بافت

______________________________  
  .سينه يا سر سينه و يا استخوان او يا ميانه او: قص -)1(

  .ها را گرد گرفته يا متام پوست شكم پوست نازك كه روى موى رويد يا پوسىت كه روده: صفاق -)2(
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  .ميان شكل و عمل جداىي بيندازميحتقيق منود، زيرا ما نبايد مصنوعاً بني سلول و حميطش، و 

تركيب اين حميط نيز . ها شبيه به جانوران كوچك درياىي هستند كه در حميطى تاريك و نيم گرم شناورند در داخل بدن سلول
  .تر تر و فراوان نظري با آب درياست وىل با منك كمرت و عناصر متنوع
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هاىي شباهت دارند كه  سازند به ماهى لنفاوى را مفروش مىهاىي كه جدار عروق خوىن و  هاى سفيد خون و سلول گلبول
ها در مايع  ها و اندام هاى بافت خزند، وىل سلول هاى كف دريا مى برخى به آزادى در ميان آب شناورند و بعضى در شن

ا را مى لى زندگى هاى مرطوب ساح ها و هم در شن توان به ذوحياتني شبيه دانست كه هم در باتالق آزاد نيستند و آ
  .كنند مى

شوند و يا خود حتت تأثري حميط تغيري  ها مطلقاً تابع شرايط حميط خود هستند و دائماً موجد تغيرياتى در اين حميط مى سلول
ا به وسيله وضع فيزيكى و  در حقيقت سلول. كنند مى ها از حميط خود جداىي ناپذيرند و چگونگى ساختمان و اعمال آ

ا را احاطه كرده است تعيني مىفيزيكو شيمياىي مايع است كه خود از خون حاصل . گردد ى كه آ اين مايع لنف بينابيىن آ
  .شود، و در عني حال نيز موجد خون است مى

سلول و حميط ساختمان و عمل يك چيز است، معهذا براى فهم موضوع، ما جمبورمي اين جمموعه غري قابل تفكيك را به 
ها،  اجتماع سلول. ها يعىن خون و مايعات از طرف ديگر تقسيم كنيم ىف، و حميط و بني اندامها از طر  ها و بافت سلول
سازد، وىل مشابه دانسنت آن با زندگى اجتماعى حشرات يا انسان خيلى سطحى است، زيرا  ها را مى ها و اندام بافت

اين اجتماعات مقّرراتى كه افراد را به  در هر كدام از. تر است ها و حىت حشرات مشخص ها خيلى از انسان فرديت سلول
است دهد و نزديك مى هم پيوند مى    شناساىي خصايص. كند معّرف خصايص حياتى آ

  249: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .تر است، وىل در مورد اجتماعات سلوىل بر عكس اين است افراد آدمى از اجتماعات انساىن آسان

شناسند وىل جز اخرياً به  ها را مى ها و اندام ها پيش خصايص عمومى بافت ها از مدت ژيستكالبد شناسان و فيزيولو 
هاى زنده را در  هاىي كه كشت بافت به كمك طريقه. اند مطالعه خواص سلوىل يعىن واحد ساختماىن اعضا موفق نشده

ها از  در اين موقع سلول. آمده استترى از زندگى سلوىل به دست  سازد، اطالعات بيشرت و عميق آزمايشگاه ممكن مى
ان است، با تأثري برخى  انگيز و قدرت مسّلمى نشان مى خود خصايص شگفت دهند كه گرچه در شرايط عادِى زندگى 

ا را به . شود حاالت فيزيكو شيمياىي حميط ظاهر مى نه تنها خصايص آناتوميكى، بلكه اين خصايص عملى است كه آ
  .كند قادر مى ساخنت بدن موجود زنده

ها، يعىن يك قطره  هر سلول با وجود خردى خود وجود بسيار پيچيده و غامضى است و به هيچ وجه با انتزاعات شيميدان
مهچنني در هسته يا بدن سلول جسمى را كه . ژالتني كه دورادورش را پرده نيمه تراواىي فرا گرفته باشد، شبيه نيست



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

هاى سينماىي از اندازه  ها را به روى پرده توان تصوير سلول امروز مى. توان ديد اند منى م دادهها به آن پرتوپالمسا نا بيولوژيست
  .قد آدمى نيز بزرگرت كرد و مطالعه منود، در اين حال متام نكات ساختماىن سلول قابل رؤيت خواهد بود

و گوىي به وسيله ژله كامًال شفاىف پر  ور است، هسته كه مانند بالون بيضى شكلى با جدار قابل ارجتاع خود در آن غوطه
در اطراف هسته جنب و جوش زيادى حكمفرماست كه . دهند شده دو نوكلئول دارد كه به آهستگى تغيري شكل مى

  .دهند، بيشرت مشهود است هاىي كه كالبدشناسان به آن دستگاه گولژى يا رنو نام مى خمصوصاً در جماورت حباب

. رسند هاى سلول نيز مى كنند و حىت به پرده ار زياد در اين ناحيه دائماً حركت مىهاىي غري مشخص به مقد دانه
   هاى دراز ميتوكندرى تر رشته هاى جالب قسمت
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  .هاى كوتاهى شباهت دارد ها به باكرتى است كه اغلب به مار و در برخى سلول

  .يز به شدت و دائماً در مايع بني سلوىل جنبش و حركت دارندها ن ها و رشته ها و دانه حباب

. آيد، وىل پيچيدگى حقيقى آن بيشرت از اين است هاى زنده خيلى زياد پيچيده به نظر مى هر چند ساختمان ظاهرى سلول
انگيزى دارند و ها چيزى در بر ندارد، معهذا مواد ديگرى را شامل است كه ماهيت شگفت  هسته كه گوىي به جز نوكلئول

  .هاى سازنده آن قائلند تصورى واهى است ها براى نوكلئول پروتيني اى كه شيميست ساختمان ساده

دانيم جز اين كه خصايص ارثى را با خود نقل  از اين عوامل چيزى منى. ها را شامل است در حقيقت هسته سلول، ژن
ها قطعات كوچكى هستند كه هنگام  كروموزون. ها جاى دارند زونها غري قابل رؤيتند وىل به حتقيق در كرومو  ژن. كنند مى

ها مراحل خمتلف  در اين هنگام كروموزون. شود شوند، چنانكه روى فيلم سينما ديده مى تقسيم سلول در هسته پديدار مى
هاى  كانشوند و باألخره ت كنند و به شكل دو توده كوچك از يكديگر جدا مى تقسيم غري مستقيم سلوىل را طى مى

گردد و به اين  شود و سراجنام سلول اوليه به دو سلول جديد تقسيم مى شديدى در متام جهات در بدن سلول ديده مى
  »!آيد ترتيب دو عنصر تازه جاندار به وجود مى

  ها نژاد سلول

خواّص ساختماىن و خصايص نژادهاى سلوىل در عني حال به وسيله . ها نيز مانند جانوران نژادهاى گوناگوىن دارند سلول«
  .گردند عملى خود مشخص مى
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هاى نواحى و اعضاى خمتلف بدن مانند غده تريوييد و طحال و پوست طبيعًة از يكديگر متفاوتند، وىل عجب در  سلول
توان گفت كه موجود  هاى يك ناحيه عضوى نيز، از يك نژاد نيست و مى اين است كه در مراحل خمتلف زندگى سلول

   زنده
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  .در مكان نيز مهچون زمان نامتجانس است

  ها اقسام سلول

  

  :توان تقريباً به دو طبقه تقسيم كرد هاى سلوىل را مى دسته

هاى متحرك كه در متام بدن گردش  شوند، و سلول ها به يكديگر متصل مى هاى ثابت كه براى ساختمان اندام يكى سلول
  .كنند مى

. گردد هاى شريف مغز و پوست و غدد مرتشحه را شامل مى هاى هم بند و پوششى و سلول دسته اول نژاد سلول
ا را مواد گوناگون غضروىف و  ها را مى هاى هم بند تار و پود اندام سلول سازد و در مهه جا وجود دارد و اطراف آ

ها استحكام  د كه به استخوان بندى و عروق خوىن و ديگر اندامگري  هاى قابل ارجتاع فرا مى استخواىن و بافت ليفى و رشته
ا را مى خبشد، گاهى نيز به صورت عوامل قابل انقباضى مانند عضالت قلب و عروق  و سخىت يا نرمى و قابليت ارجتاع آ

  .آيند هاى دستگاه حركىت در مى و دستگاه گوارشى و ماهيچه

ا مانده است، وىل در حقيقت به  يند و هنوز نام قدميى سلولآ ها ىب حركت به نظر مى گر چه اين سلول هاى ثابت روى آ
اند وىل حركتشان خيلى آهسته است و در حميط خود مانند روغىن   دهد داراى حركت طورى كه تصاوير سينماىي نشان مى

ا شناور است ب شود مى كه روى آب پخش مى . كشانند ا خود مىلغزند و هسته خود را كه در ميان مايع دروىن آ
هاى  گلبول. گردد حركتشان سريع است ها مى هاى سفيد خون و بافت هاى متحرك كه شامل اقسام خمتلف گلبول سلول

  .ها شباهت دارند اى به آميب سفيد چند هسته

  .خزند هاى كوچكى مى تر و شبيه به كرم ها خيلى آهسته ملفوسيت
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اىي و عالوه بر بازوهاى متعدد دورادور خود پرده مّواجى نيز دارند كه در ها كه بزرگرتند شبيه به ستاره دري مونوسيت
  ها را ها و ميكرب هاى اين پرده سلول چني
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ا را مى جاى مى   .خورند دهند و سپس با ولع زياد آ

ا نيز مانند نژادهاى خمتلف ميكرىب آشكار ها را در آزمايشگاه رشد دهند، خصايص آ وقىت كه انواع خمتلف سلول
هر دسته سلول يك رشته صفات خمصوص به خود دارد كه حىت اگر ساليان دراز از بدن موجود جدا باشد باز . گردد مى

ا را نگه مى هاى خود و ميزان  نژادهاى خمتلف سلوىل به واسطه طرز حركت و چگونگى اجتماع و منظره كولوىن. دارد آ
  .گردند كنند و غذاى خاصى كه بدان نيازمندند و مهچنني شكل ظاهرى خود مشخص مى ادى كه ترشح مىرشد و مو 

ها منحصراً خواصى  اگر سلول. ها بستگى دارد قوانني اختصاصى هر جمموعه سلوىل يعىن هر عضوى با خواص فردى سلول
ها به كمك خصايص عادى و خواص ىب مشار  سلول. ندتوانستند بدن را بساز  اند دارا بودند، منى را كه كالبدشناسان شناخته

اى كه در جريان زندگى  هاى تازه شود، با موقعيت اى كه تنها در برابر تغيريات فيزيكو شيمياىي حميط آشكار مى پوشيده
آيند كه ترتيب آن برحسب  گردند و به صورت اجتماعات مرتاكمى در مى آيد مواجه مى عادى و موارد بيمارى پيش مى

  .شود مصاحل و احتياجات ساختماىن و عملى بدن تنظيم مى

هاى عصىب ىب مشارى كه به  بدن انسان، واحد مرتاكم و متحركى است و مهاهنگى آن در عني حال به وسيله خون و رشته
ل شك. ها بدون وجود يك حميط مايع ممكن نيست ادامه زندگى براى بافت. رسد تأمني شده است هاى بدن مى متام بافت

ا و مهچنني وضع جمارى دفع ترشحات غددى تعيني مى ها را روابط بني سلول اندام   .كند ها و عروق مغّذى آ

متام تشكيالت دروىن بدن با احتياجات غذاىي عوامل تشرحيى بستگى دارد و ساختمان هر عضوى بر حسب ضرورت به 
ا باشد تا هيچ گاه به وسيلهها هستند مهيشه حميطى شامل مواد غذاىي قسمى است كه هر جا سلول     كاىف در دسرتس آ
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راسىت، مسأله خلقت بدن و ظاهر انسان و اين  »1« .»باقى مانده و مازاد تغذيه خود در زمحت نيفتند و مسموم نشوند
ت آور است، و تعجب  واحدى كه از اجتماع سلول ها به وجود آمده و چيزى جز حمصول اراده حضرت حق نيست، 

در اين است كه علوم انساىن هنوز نتوانسته به متام زواياى وضع يك سلول آگاه شود، تا چه رسد به متام بدن و تا چه 
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ى روان و روح و جهان عقل و نفس كه از نظر گسرتدگى و اوضاع و احوال قابل مقايسه با ظاهر آدمى رسد به دنيا
  :بياييد پس از توجه به قادر متعال، قلب خود را با گفتار حضرت سّجاد عليه السالم آرام كنيم. نيست

  »يا َمْن ال تـَنـَْقضى َعجائُب َعَظَمِتهِ «

 شكر و سپاس و مّنت و عزت خداى را
 

 پروردگار خلق و خداوند كربيا

  دادار غيب دان و نگهدار آمسان
 

 رزاق بنده پرور و خالق رهنما

  كند دو جهان بر يگانگيش اقرار مى
 

 يكتا و پشت عامليان بر درش دوتا

  گوهر ز سنگ خاره كند لؤلؤ از صدف
 

 فرزند آدم از ِگل و برگ گل از گيا

  بارى ز سنگ، چشمه آب آورد برون
 

 بارى ز آب چشمه كند سنگ در شنا

 گاهى به صنع ماشطه بر روى خوب روز
 

  گلگونه شفق كند و سرمه ُدجى

  درياى لطف اوست و گرنه سحاب كيست
 

 تا بر زمني مشرق و مغرب كند سخا

  ارباب شوق در طلبت بيدلند و هوش
 

 اصحاب فهم در صفتت ىب سرند و پا

 دان گر خلق تكيه بر عمل خويش كرده
 

 ما را بس است رمحت و فضل تو مّتكا

  يا رب به لطف خويش گناهان ما بپوش
 

 روزى كه رازها فتد از پرده بر مال

  

  )سعدى شريازى(

   هاى خلقت انسان سخنان امام صادق عليه السالم با طبيب هندى در شگفىت

  :گويد ربيع حاجب مى
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. خواند صادق عليه السالم حضور داشت كتاب طب مى روزى مردى هندى در جملس منصور، در حاىل كه حضرت«
  :چون از قرائت مسائل طب فراغت يافت به امام صادق عليه السالم عرضه داشت

رت است نه، زيرا آنچه من مى: دوست دارى از دانش خود به تو بياموزم؟ حضرت فرمود : طبيب پرسيد. دامن از دانش تو 
رت را با سردى، و سردى را با گرمى، و رطوبت را با خشكى، و خشكى را با من حرا: داىن؟ فرمود تو از طب چه مى
  :برم كه فرموده گذارم و براى تندرسىت دستور پيامرب را به كار مى كنم، و مسأله تندرسىت را به خدا وامى رطوبت درمان مى

طبيب   »1« ».عادت داد شكم خانه درد است، و پرهيز درمان هر دردى است، و تن را به آنچه خوى گرفته بايد«
  :گفت

  .طب جز اين چيزى نيست

داشىت ياد گرفته پندارى كه من اين دستورها را از كتاب مى: امام فرمود   ام؟ هاى 

  آرى،: گفت

داشت داناترم يا تو؟ طبيب گفت. ام من اينها را از خدا فرا گرفته: امام فرمود   :تو بگو من از جهت 

  .بلكه من

______________________________  
  .3، حديث 511/ 2: ؛ اخلصال9، حديث 13، باب 205/ 10: حبار األنوار -)1(
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  :كنم تو پاسخ بده، گفت اگر اينچنني است من از تو سؤاالتى مى: امام عليه السالم فرمود

  .بپرس

  .دامن منى: گفتچرا در مججمه سر چند قطعه است؟ طبيب  : امام فرمود

  .دامن منى: چرا پيشاىن مو ندارد؟ گفت: فرمود. دامن منى: چرا موى سر باالى آن است؟ گفت: امام فرمود
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  .دامن منى: چرا در پيشاىن خطوط و چني است؟ گفت: فرمود

  .ندامن: چرا ابرو باالى ديده است؟ گفت: پرسيد

  .دامن منى: چرا دو چشم مانند بادام است؟ گفت: فرمود

است؟ گفت: پرسيد   .ندامن: چرا بيىن ميان آ

  .ندامن: چرا سوراخ بيىن در زير آن است؟ گفت: فرمود

  .ندامن: پرسيد چرا لب و سبيل باالى دهان است؟ گفت

  .ندامن: چرا مردان ريش دارند؟ گفت: فرمود

ن است و دندان بادام شكن بلند ا: پرسيد   .ندامن: ست؟ گفتچرا دندان پيشني تيزتر است و دندان آسيا 

  .دامن منى: ها موى ندارد؟ گفت چرا كف دست: پرسيد

  .ندامن: چرا ناخن و موى جان ندارد؟ گفت: فرمود

  .دامن منى: چرا دل مانند صنوبر است؟ جواب داد: فرمود

  .ندامن: چرا ُشش دو پاره است و در جاى خود حركت كند؟ گفت: فرمود

  .ندامن: كبد چرا مخيده است؟ گفت: پرسيد

  .ندامن: چرا كليه چون دانه لوبياست؟ گفت: پرسيد

  .ندامن: گردد؟ گفت چرا دو زانو به طرف پشت خم و تا مى: پرسيد

ى است؟ گفت چرا گام: پرسيد   .ندامن: هاى پا ميان 

  256: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  .بيان كن: طبيب گفت. دامن من عّلت اينها را مى: امام فرمود

ى است از چند پارچه آفريده شده، هر گاه پاره پاره نبود ويران مى: فرمودامام  شد، چون از چند پاره  مججمه چون ميان 
رسد و از سر موها كه  و موى بر فراز آن است چون از ريشه آن روغن به مغز مى. شكند فراهم شده از اين رو ديرتر مى
  .شود دفع شود  كه به مغز وارد مىرود و سرما و گرماىي سوراخ است خبارات بريون مى

پيشاىن موى ندارد براى آن كه روشىن به چشم برساند، و خط و چني آن حمض آن است كه عرق و رطوبىت كه از سر فرو 
ها كه روى زمني  اى كه انسان بتواند آن را پاك كند، مانند رودخانه ريزد نگاه دارد و ديده را از آن نگاه داشته، به اندازه

ابرسانند. كنند اى آن را نگاهدارى مىه آب اد تا روشىن را به اندازه بدآ بيىن  اى طبيب، منى. دو ابرو را باالى دو ديده 
اش برسد و از  كند تا روشىن به اندازه به ديده آن كه نور زيادى بر وى افتد، دست خود را باالى ديدگان خود سپر مى

  !زيادى آن پيشگريى كند؟

ا پر كندبيىن را ميان د اد تا روشناىي را برابْر ميان آ چشم را چون بادام ساخت تا ميل دوا در آن فرو برود و . و چشم 
رسانيد و درد آن  شد و دوا را به مهه آن منى بريون آيد، هرگاه ديده چهار گوش يا گرد بود، ميل در آن درست وارد منى

فضوالت مغز از آن فرو ريزد و بوى از آن باال رود، هر گاه در باال بود  سوارخ بيىن را در زير آن آفريد تا. گشت درمان منى
  .يافت آمد و نه بوى را در مى نه فضوالت از آن فرود مى

سبيل و لب را باالى دهان آفريد تا فضوىل كه از مغز فرود آيد نگاه دارد و خوراك و آشاميدىن به آن آلوده نگردد و آدمى 
ا را از خويشنت براى مردان حماسن آفريد تا از كشف عورت در امان باشند و مرد و زن از يكديگر . دور گرداند بتواند آ

  .جدا شوند

اى پيشني را تيز آفريد تا خاييدن و گزيدن آسان گردد، و دندان    هاى كرسى دندا
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ن آفريد براى خرد كردن و خاييدن، و دندان  هاى كرسى را استوار كند چون ستوىن كه در  نيش را بلند آفريد تا دندانرا 
ا واقع گردد؛ هر گاه موى داشت آدمى آنچه را دست . رود بنا به كار مى دو كف دست را ىب مو آفريد تا سودن بدآ

ا نيك موى و ناخن را ىب. يافت كشيد در منى مى ا بد منا و بريدن آ وست؛ هر گاه جان داشتند جان آفريد، چون بلندى آ
ا مهراه با درد سخت بود   .بريدن آ



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

ها در آيد و از باد زدن ريه خنك  دل را مانند ختم صنوبر ساخت چون وارونه است، سر آن را باريك قرار داد تا در ريه
ارهاى آن بريون كبد را مخيده آفريد تا شكم را سنگني كند و مهه آن به دور شكم بيفتد و آن را فشار دهد تا خب. شود
رود؛ هر گاه چهار گوش يا ِگرد  ريزد و از آن بريون مى كليه را مانند دانه لوبيا ساخت زيرا مىن قطره قطره در آن مى. رود

برد؛ چون مىن از حمل خود كه  رخيت و آدمى از انزال لذت منى ماند تا قطره دومني در آن مى شد قطره اولني مى ساخته مى
اى كه از   شود و به اندك اندك چون گلوله به كليه فرو رخيته شود و كليه چون كرم بسته و باز مىدر فقرات پشت است 

  .رساند كمان پرت كنند، آن را به مثانه مى

تا شدن زانو را به جهت پشت سر قرار داد، تا انسان به جهت پيش روى خود راه رود، و به مهني علت حركات وى ميانه 
  .افتاد ر راه رفنت مىاست، و اگر چنني نبود د

ماند مانند آسيا سنگ گران  پا را از مست زير و دو سوى، ميان باريك ساخت براى آن كه هر گاه مهه پا بر زمني مى
گرداند و هر گاه بر روى زمني افتد، مرد بزرگى به  سنگ آسيا چون بر سر گردى خود باشد، كودكى آن را بر مى. شد مى

  .كند  تواند آن را مرّتب سخىت مى

از پدرامن و ايشان از پيامرب و او از جربئيل امني وحى و او از : اى؟ فرمود اينها را از كجا آموخته: آن طبيب هندى گفت
  .پروردگار كه مصاحل مهه اجسام را داند
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انگيز است كه حضرت  راسىت، چه شگفت »1« ».تو داناترين مردم روزگارى: طبيب در آن وقت مسلمان شد و گفت
صادق عليه السالم بدون در دست داشنت ابزار امروزى كه وسيله شناخت درون و برون انسانند، در گوشه شهر مدينه 

  !فرمايد؟ هاى خلقت انسان اشاره مى براى يك طبيب هندى به شگفىت

  »يا َمْن ال تـَنـَْقضى َعجائُب َعَظَمِتهِ «

  ه و چوناى حسن تو برتر از چ
 

  سبحان الّله ز ُحسن بيچون

  لعل تو فريب اهل ادراك
 

  قّد تو بالى طبع موزون

 مششاد قدان فتنه انگيز
 

  بر فتنه قامت تو مفتون
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  سرو از قد تو فتاده برخاك
 

  گل از رخ تو نشسته در خون

 آشفته تو هزار فرهاد
 

  ديوانه تو هزار جمنون

 آواره عشق توست خورشيد
 

  گشته مهر توست گردونسر  

  

  شد غرق به خون ديده الله
 

  گون زان چشم سياه و لعل مى

 زلف تو شب دراز يلدا
 

  رخسار تو مهر روز افزون

  از زلف تو كار ما پريشان
 

  وز خال تو حال ما دگوگون

 جامن به لب آمد و نيامد
 

  از دل هوس لب تو بريون

______________________________  
، باب 99/ 1: ؛ علل الشرايع9، حديث 13، باب 205/ 10: ؛ حبار األنوار3، حديث 511/ 2: اخلصال -)1(

ا ؛ الزم به تذّكر است كه اين گونه بيانات، مهه حكمت1، حديث 87 و نيز هر كدام . هاى اين اعضاست نه عّلت آ
ا اشاره فرموده است تنها يك حكمت ندارد بلكه داراى ح كم و مصاحل بسيارى است كه امام عليه السالم به يكى از آ

و مرحوم عالمه جملسى رمحه اهللا در حبار األنوار در شرح فقرات اين روايت توضيحات مفيدى دارد كه شايسته مراجعه 
  .باشد مى
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   خلقت انسان از گل

  »1« »اْإلْنساَن ِمْن َصْلصاٍل َكاْلَفّخارِ َخَلَق 
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  .انسان را از گلى خشكيده مانند سفال آفريد

توامن يك ميخ كوچك را فقط براى دو ساعت در فضا نگاهدارم مهه او را  گفت كه من مى صد سال قبل اگر كسى مى«
هواپيماهاى سنگني وزن با تعداد زيادى مسافر، دانستند، وىل امروزه كه  خواندند و اين عمل را غري قابل اجرا مى ديوانه مى

نگرد و تصور  روند هيچ كس آن را با ديده اعجاب منى كنند و به نقاط خمتلف جهان مى ها را با سرعت زياد سري مى آمسان
  .كند كه عمل عادى و پيش پا افتاده است مى

  .آرى، معّما چو حل گشت، آسان شود

روسكوب در ميان بود و نه افراد، جهان را به اين كمال و وضع شناخته بودند، نه  در چهارده قرن كه نه صحبىت از ميك
شناخت، اگر كسى ادعا  هاى خمتلف بدن و اعمال آن را مى كسى از تركيب كامل بدن انسان اطالع داشت و نه سلول

انست استخوان آدمى از مقدار د بود؟ آن وقت كه بشر هنوز منى كرد كه بشر از ِگل آفريده شده است آيا خنده آور منى مى
زيادى امالح آهكى و منيزمي و فسفر تشكيل يافته است، آن وقت كه بشر اّطالع نداشت در خون آدمى آهن، يعىن اين 

توانست تصور كند در ساختمان عضالت آدمى منيزمي و  عنصر سنگني به صورت تركيب جريان دارد؛ آن وقت كه بشر منى
ز جنس خاك و گل است، اگر كسى به اين وضوح و شايستگى كه قرآن در آيه باال فرموده، آهك به كار رفته است كه ا

گرفت و  كنم اّول بار مورد متسخر و خنده شنوندگان قرار مى شرح داده باشد كه آدمى از گل آفريده شده است تصور مى
ست كه اجزاى تركيب كننده بدن آدمى وىل امروز كه اين معّما حل شده و علم به خوىب ثابت كرده ا. مهني طور هم بود

   مهان اجسامى را شامل است كه

______________________________  
  .14): 55(الرمحن  -)1(
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  »1« ».آورند در خاك و گل موجود است، مهه به عظمت اين پيشگوىي علمى قرآن سر تعظيم فرود مى

   وستانگيز پ دنياى شگفت

ها  كند، مهچنني مانع از ورود ميكرب پوشاند و از نفوذ آب و گازها در آن جلوگريى مى پوست، سطح خارجى بدن را مى
وىل موجودات خيلى ريز و . تواند اين عوامل زيانبخش را از بني بربد كند مى گردد، به عالوه با مواّدى كه ترشح مى مى

  .انند به آساىن از آن بگذرندتو  اند، مى خطرناكى كه ويروس نام گرفته
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اش با دنياى مايعى متاس  سطح خارج پوست در معرض نور و باد و رطوبت و خشكى و گرما و سرماست و سطح داخلى
پوست با وجود نازكى خود به . كنند هاى بدن مانند جانوران آبزى زندگى مى دارد كه گرم و تاريك است و در آن سلول

كند و مرطوب و نرم و قابل كشش و فرسوده  ربد تغيريات مهيشگى دنياى خارج حفظ مىخوىب حميط داخلى را از دست
هر چه از عمق . شوند هاىي تشكيل شده است كه دائماً زياد مى شود، زيرا از چندين طبقه سلول فرسوده منى. نشدىن است
ند قطعات منظمى ورقه ورقه قرار هاى مرده، مان شوند و در سطح خارجى اين سلول ها پريتر مى آييم سلول به سطح مى

ا را مى افتند و ورقه هاى روىي مى گريند، ورقه مى گريند، معهذا پوست مهيشه به عّلت ترّشح آب و چرىب  هاى زيرين جاى آ
  .ماند و غدد كوچكى كه در خود دارد مرطوب مى

ششى سطوح داخلى بدن است ادامه در حدود بيىن و دهان و خمرج و اورتر و مهبل، پوست به صورت خماط كه پرده پو 
اى  اند، بنابراين پوست، مرز دنياى سربسته هاى عضالىن مهيشه بسته يابد، وىل اين راهها به جز بيىن، به وسيله حلقه مى

  .است كه به متام وسايل دفاعى جمّهز گرديده است

  گردد؛ چه، در با واسطه پوست بدن، آدمى با متام اشياى حميطش مربوط مى

______________________________  
  .82: هاى معرفت نشانه -)1(
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هاى حّسى ما چون گرينده هاىي در آن جا گرفته است كه بر حسب ساختمان طبيعى و خاص  حقيقت تعدادى از اندام
اند نسبت به  ه در متام سطح پوست پراكندههاى حّس ملس ك دانه. كند خود تغيريات و حتريكات دنياى خارجى را درك مى

ا كه در روى خماط زبان قرار دارند، طعم و مزه اغذيه و حرارت آن را درك . فشار و درد و گرما و سرما حّساسند آ
هاى گوش متوسط تأثري  ارتعاشات صوتى روى دستگاه پيچيده گوش داخلى با واسطه پرده صماخ و استخوان. كنند مى
اى از اعصاب شاّمه كه در خماط بيىن پراكنده است نسبت به بو حّساسيت دارد؛ باألخره مغز قسمىت از  كهشب. منايد مى

فرستد كه از متّوجات نوراىن بني قرمز تا بنفش متأثر  خود را به صورت عصب باصره و شبكيه تا نزديكى پوست مى
  .گردد مى

آيد كه به  شود و به صورت قرنيه و عدسى در مى اف مىكند، شفّ  پوست در اين جا تغيري عجيب و شگفت انگيزى مى
از متام اين ! آورد ناميم به وجود مى پيوندد و در جمموعه خود دستگاه معجزه آساىي كه آن را چشم مى هاى جماور مى بافت
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اى  مانند پرده ها دستگاه عصىب مركزى رود و با واسطه اين رشته گردد كه به مغز يا خناع مى هاى عصىب جدا مى اعضا رشته
  .شود در متام سطح خارجى بدن يعىن جاىي كه با حميط خارجى در متاس است گسرتده مى

است كنيم وابسته به ساختمان اندام اى را كه از دنياى خارجى درك مى منظره مثًال اگر . هاى حّسى و درجه حّساسيت آ
دنياى خارج در ديده ما مناى ديگرى داشت و حتت تأثري شد آن وقت  چشم ما از متّوجات اشعه حتت قرمز نيز متأثّر مى

يافت، و مثًال روزهاى درخشان تابستان كه طبيعًة  ها در فصول خمتلفه، تغيري مى ها و درخت حرارت رنگ آب و سنگ
شد  يت مىگرديد، زيرا امواج حرارتى نيز قابل رؤ  شوند، به وسيله مه قرمزى كدر و تريه مى مناظر و اشيا به وضوح ديده مى

منود و حدود اشيا به وضوح  تر مى تر و درخشنده بر عكس هنگام سرماى زمستان آمسان روشن. پوشانيد و مهه چيز را مى
   شد، در حاىل كه قيافه ديده مى
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شد،  ه از بيىن و دهان منتشر مىگرديد و ابر سرخ رنگى ك ها كامًال عوض و نيمرخ ايشان نامشخص و مبهم مى انسان
ا را مى يافت، زيرا حرارت مشعشعه دورادور آن را  پوشانيد، و بعد از يك مترين شديد عضالىن حجم بدن افزايش مى صور

گرديد، يا  مهچنني اگر چشم از امواج فوق بنفش و پوست از امواج نوراىن متأثّر مى. گرفت مانند هاله سرخ رنگى فرا مى
  .اى داشت يافت باز دنياى خارج براى ما جلوه تازه هاى حّسى ىب تناسب افزايش مى يت هر يك از اندامفقط حّساس

مانيم، به اين جهت اشعه   كند ىب خرب مى ما از وجود چيزهاىي كه روى انتهاى اعصاب حّسى سطح بدن ما اثر منى
كنيم، گوىي هر چيز براى آن كه  رد اصًال درك منىگذ كسميك را با اين كه از هر طرف ما را احاطه كرده است و از ما مى

به مغز ما برسد و درك شود بايد خود را در راه يكى از حواّس ما بگذارد، يعىن در يكجا شبكه عصىب بزرگى كه پريامون ما 
سان بدون فقط عامل جمهول تلپاتى از اين قاعده مستثىن است، و گوىي در روشن بيىن ان. را فرا گرفته است متأثّر سازد

اعضاى حّسى . كند، وىل چنني كيفّياتى نادر است استفاده از راههاى عصىب معموىل حقايق دنياى خارجى را درك مى
بنابراين حالت يك فرد از جهاتى وابسته به سطح بدن او . شود چون درهاىي است كه از آجنا دنياى فيزيكى در ما وارد مى

به اين ترتيب . پذيرد رسد شكل مى حتريكات دائمى كه از حميط خارجى به او مىها و  نيز هست، زيرا مغز بر حسب پيغام
  .نبايد وضع پوشش بدن خود را با عادات زندگى به سرسرى تغيري داد

دانيم كه اثرات مستقيم تابش نور روى پوست ما چيست، و تا روزى كه اين مسأله روشن  ما هنوز دقيقاً منى: به طور مثال
تريه رنگ كردن پوست بدن خواه به وسيله آفتاب و خواه با اشعه مافوق بنفش، نبايد كوركورانه از طرف نشود، نوديسم و 
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پوست و ضماميش وظيفه نگهبان و مستحفظ دقيقى را براى ما دارد و به بعضى از عوامل دنياى . مردم پذيرفته شود
  كند، دهد و از بقيه جلوگريى مى فيزيكى اجازه ورود مى

  263: ، ص4 صحيفه سجاديه، ج تفسري و شرح

ا را مانند . باشند زيرا اين درها با آن كه مهيشه بازند معهذا حتت مراقبت دقيق دستگاه عصىب مركزى مى بنابراين بايسىت آ
  »1« ».يكى از مظاهر مهم وجود آدمى تلّقى كرد

   انگيز فوق كليوى غدد شگفت

هر غده از دو خبش تشكيل شده، يكى قسمت خارجى و ديگرى . اند گرفتهها قرار   غدد فوق كليوى در باالى كليه«
دهد و در ناحيه خارجى به رنگ زرد درخشان و  قشر فوق كليوى قسمت اصلى غده را تشكيل مى. قسمت مغزى داخلى

ت قسم. قسمت مغز فوق كليوى نازك و خاكسرتى رنگ است. اى متمايل به قرمز است در ناحيه داخلى به رنگ قهوه
اين قسمت در زير كپسول ضخيمى از بافت . شوند هاى خوىن جمزا مى هاى سلوىل است كه توسط رگ قشرى شامل طناب

  .مهبندى فيربى قرار دارد

شود و از گروههاى  منطقه نازك خارجى، منطقه گلومروىل ناميده مى: شوند سه منطقه در قسمت قشرى مشاهده مى
  .هاى كروى شكل كه هر كدام دو يا چند هسته دارند هستند شده و داراى هستههاى ستوىن تشكيل  اى از سلول فشرده

هاى مهوار و  اى از وزيكول اى شكل و يك دستگاه گلژى در نزديكى هسته و شبكه هاى رشته سيتوپالسم حمتوى ميتوكندرى
  .يابند تنه سلول گسرتش مىشود كه در سراسر  هاىي ظاهر مى اين شبكه به صورت لوله. باشد رتيكولوم آندوپالمسيك مى

ها و پرزهاى ريزبيىن كه به داخل فضاهاى دور رگى   هاى آزاد و سانرتپول هاى آندوپالمسيك دانه دار با پوىل ريبوزوم وزيكول
  .يابند نيز وجود دارد گسرتش مى

  هاى چند شود و از سلول منطقه ضخيم مركزى، منطقه فاسيكوله ناميده مى

______________________________  
  .76: انسان موجود ناشناخته -)1(
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اند، توسط  ها كه از يك رديف سلول تشكيل شده اين طناب. شود اند تشكيل مى هاىي قرار گرفته وجهى كه به صورت طناب
  .گردند سينوزوييدها از يكديگر جمزا مى

  .هاى كوچكى از كروماتني در اطراف دارند ها يك يا دو هسته مهراه با توده سلول

. هاى با سطح مهوار رتيكولوم آندوپالمسيك بسيار وسيع هستند سيتوپالسم حمتوى قطرات ريز چرىب است، وزيكول
هاى ناحيه   ها كمرت از سلول ميتوكندرى. شوند هاى رتيكولوم آندوپالمسيك دانه دار به صورت اشعه موازى ديده مى كيسه

ا حمتوى تيغهگلومروىل  هاى مسطحى باشند به شكل پرزهاى  هاىي هستند كه به جاى اين كه قفسه هستند، و بعضى از آ
  .اند اى درآمده لوله

ها حمتوى غلظت زيادى كلسرتول و اسيد اسكوربيك هستند كه در  ها وجود دارند، سلول دستگاه گلژى بزرگ است، ليزوزوم
ناحيه داخلى قشر فوق كليوى نسبًة ضخيم است و ناحيه مشبك ناميده . شوند هاى قشرى مصرف مى توليد هورمون

هاى سلوىل پيوند شونده تشكيل  اى متشكل از طناب اين ناحيه از تورينه. گريد شود، و در دنباله قسمت مغزى قرار مى مى
ولوم آندوپالمسيك هاى رتيك وزيكول. هاى تريه آشكار هستند هاى روشن و هم سلول در اين قسمت هم سلول. شود مى

  .هاى پيگمان ليپوفوشني فراوان هستند بدون دانه و گرانول

شوند،  ها خوىن احاطه مى تليال نامنظم كه توسط مويرگ هاى شبه اپى هاىي كوتاه و سلول مغز فوق كليه از گروهها يا طناب
ها از  سلول. اند هستند احاطه شده هاى مرتاكم كه توسط غشا ها حمتوى تعداد زيادى گرانول اين سلول. تشكيل شده است

ها و رتيكولوم آندوپالمسيك دانه دار  شوند، هر دو نوع حمتوى ميتوكندرى نظر نوع گرانوىل كه دارند به دو دسته تقسيم مى
  .ها هنوز روشن نيست شوند، مكانيسم دقيق آزاد شدن گرانول هاى دستگاه گلژى بسته بندى مى ها در كيسه گرانول. است

   هاى فوق كليوى فوقاىن ريزند، شريان يان به غدد فوق كليوى خون مىسه شر 
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هاى فوق كليوى حتتاىن از  هاى فوق كليوى مياىن از آئورت، و شريان شريان. هاى فرنيك حتتاىن هستند هاى شريان شاخه
  .شوند هاى كليوى منشعب مى شريان



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

هاى قشرى از شبكه كپسوىل منشعب شده و به سينوزوييدها و  دهند، شريان را در كپسول تشكيل مى اى ها شبكه اين رگ
در قسمت قشرى هيچ نوع دستگاه وريدى وجود ندارد، زيرا وريدهاى . رساند هاى سلوىل قشر فوق كليوى خون مى طناب

  .شوند مجع كننده در حمل اتصال بني قسمت قشرى و قسمت مغزى تشكيل مى

هاى جانىب از قسمت قشرى   شوند، بدون دادن شاخه هاى شرياىن بزرگ كه از شبكه كپسوىل شروع مى ى از شاخهبعض
هاى  ها به مغز رسيدند، به طور مكرر منشعب شده و تورينه به جمردى كه اين شريان. رسند گذشته و به مغز فوق كليه مى

  .دهند اى كرومافني تشكيل مىه هاى سلول ها و طناب مويرگى فراواىن را در اطراف توده

مغز فوق كليه داراى يك جريان خون مضاعف است، يعىن عالوه بر جريان خوىن كه در باال توصيف شد، مغز كليه، خون 
هاى مغزى كه مستقيماً از   ها با بسرتهاى مويرگى شريان كند، اين رگ را از سينوزوييدهاى قسمت قشرى نيز دريافت مى

بسرتهاى مويرگى مغز فوق كليه به داخل مهان جمارى وريدى كه خون قسمت قشرى و  . شوند مى آيند، پيوند كپسول مى
  .شوند كنند ختليه مى كپسول را خارج مى

هاى آندوتليال  هاىي در سلول هاى مغز فوق كليوى داراى سوراخ مويرگ. هاى وريدهاى فوق كليوى هستند اين وريدها شاخه
هاى كالژىن  غشاهاى پايه توسط دستجات كوچك رشته. شوند نازكى پوشيده مىهاى بسيار  هستند كه توسط پرده

  »!شوند نگاهدارى مى

اختيار در  گردد، ىب انگيز آگاه مى خواند و به اين مسائل شگفت انسان وقىت اين حقايق كشف شده را در كتب علمى مى
  :آورد پيشگاه مقدس خالق عليم و رّب كرمي فرياد بر مى
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  »يا َمْن ال تـَنـَْقضى َعجاِئُب َعَظَمِتهِ «

 خواهم فكندن خويش را پيش قد رعناى او
 

م بر پاى او د يا سر   تا بر سر من پا 

  سرو قدش نوخاسته ماه رخش ناكاسته
 

 خوش صورتى آراسته ُحسن جهان آراى او

  گر در رهش افتد كسى كمرت منايد از خسى
 

 احتياج ما بسى بيش است استغناى اواز 

 تا دل به جان نايد مرا از ديده گو در دل درآ
 

 مردم نشني است آن سرا آجنا خنواهم جاى او
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ادى بر جگر  غم نيست جان من اگر داغم 
 

 بود بر باالى او اى كاش صد داغ دگر مى

  دهد گفتا چه غم دم بدم جان مى  هالىل  گفتم
 

 قدم گفتا كرا پرواى اوگفتم به سويش نِه 

  

  )هالىل جغتاىي(

   هاى نواحى خمتلف جسم شگفىت

  :نويسند كه امسيت و كپنهاور، بافت شناسان بزرگ معاصر در كتاب خود مى«

رسد و از  ميلى مرت مربع مى 200، 000مرت است و سطح آن به  ميلى 3/ 5تا  1/ 5ضخامت قشر خاكسرتى مخ از 
ا احساس درد است، و اين مركزيت احساس درد با » عصىببافت «ميليون نرون  14 ، 000تشكيل شده كه وظيفه آ

نقطه   25، 000به عالوه در سطح بدن . نقطه گرينده درد كه در سراسر بدن انسان قرار دارند مربوط است 3، 500
  !اردنقطه درك حتريكات مكانيكى وجود د 50، 000نقطه گرينده گرما و  30، 000گرينده سرما و 
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است و سطحى كه يك گلبول  5، 000، 000مرت مكعب خون  هاى قرمز در هر ميلى با توّجه به اين كه تعداد گلبول
ميكرون مربع است، بنابراين سطح جمموعى را كه قادرند براى عمل تنفس در هر ليرت خون بسازند  128كند،  اشغال مى

تريليون گلبول قرمز و قطر هر گلبول هفت ميكرون است،  30بدن انسان تقريباً داراى . شود مرت مربع بالغ مى 3840به 
كيلومرت اجياد خواهد شد، و   210، 000هاى خون را پشت سر هم رديف كنيم صفى به طول  بنابراين اگر فرضاً گلبول

برابر شعاع كره زمني بالغ  33هاى بدن انسان به  كيلومرت است، بنابراين صف گلبول  6366چون شعاع متوسط زمني 
  .برابر اين صف عجيب طوالىن است 1/ 8گردد، و فاصله كره زمني تا ماه  مى

مولكول مهوگلوبني تشكيل يافته و مهوگلوبني، رنگ دانه قرمز  265، 000، 000تر آن كه هر گلبول قرمز خون از  عجيب
دهد   را تشكيل مى 795راين تعداد كّل مهوگلوبني حياتبخش بدن انسان عدد باشد، بناب است كه مسؤول محل اكسيژن مى

  .صفر گذارمي 19كه در برابر آن 
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گريد كه  اى اجنام مى عمل بيناىي ما به وسيله هفتاد ميليون سلول خمروطى شكل و قريب يكصد و هفتاد ميليون سلول ميله
تار صوتى وجود دارد كه هر تار با صوت و  6، 000ش انسان در شبكه چشم قرار دارند و بر طبق عقيده هلمهتز در گو 

  !آيد ارتعاشى خاص به لرزه مى

ا  ميليون عدد مى 4ها تا  هاى كليه تنها لوله ليرت  1700كيلومرت است و در هر شبانه روز   22رسد كه طول جمموع آ
 »1« ».گردد ليرت بالغ مى 10، 000د به گذر  ها مى كند، وىل خوىن كه شبانه روز از شش ها عبور مى خون از اين كليه

  :اين كه از قول انبيا و امامان و عشاقان و عارفان و واهلان نقل شده

  توان مشاهده كرد، حقيقىت است كه از خدا را مهه جا و در مهه چيز مى

______________________________  
  .311: هاى معرفت نشانه -)1(
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  .تر است تر و از نور پرفروغ خورشيد روشن

  :-جّل جالله -به قول فيض آن شوريده شيدا و عاشق حضرت يكتا

 اى خفته رسيد يار برخيز
 

 از خود بفشان غبار، برخيز

 هني بر سر لطف و مهر آمد
 

 اى عاشق يار زار، برخيز

 آمد َبِر تو طبيب غمخوار
 

 اى خسته دل نزار، برخيز

  كه مخار يار دارىاى آن  
 

 آمد مه ميگسار، برخيز

  اى آن كه به هجر مبتالىي
 

 هان مژده وصل يار، برخيز

  اى آن كه خزان فسرده كردت
 

ار، برخيز  اينك آمد 

 فرصت تنگ است و كار بسيار
 

 بر خويش تو رحم آر، برخيز
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  كارى بكن ار تنت درست است
 

 ور نيست شكسته وار، برخيز

  سوى پسىت آرىرو چند به 
 

 سر راست نگاه دار، برخيز

  ترسم كه نگون به چاه افىت
 

 برخيز از اين كنار، برخيز

  

  )فيض كاشاىن(

   هاى باطن انسان شگفىت

از آياتى كه در قرآن جميد، مقام خالفت، كرامت، معرفت، هدايت و فضيلت انسان را بازگو كرده و اين مهه را مستند به 
  .شود باطن وى منوده، عجايب عظمت عقل و روح و نفس انسان ديده مىحقيقت انسان و 

از روايات مهّمى كه در كتب رواىي نقل شده، جامعيت انسان و برترى بر ساير موجودات و مقام واالى باطنيش فهميده 
  .شود مى

  :كند حديث بسيار مهم زير را روايت مى »صاىف« فيض عظيم القدر در كتاب پرارزش و كم نظري
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َخْلِقِه، َوِهَى اْلِكتاُب الَّذى َكَتَبهُ ِبَيِدِه، َوِهَى اْهلَيَكُل الَّذى   الصُّوَرُة اإلنسانِيَُّة ِهَى أْكبَـُر ُحَجِج الّلِه َعلى: َقاَل َعلىٌّ عليه السالم
ُكلِّ غاِئٍب، َوِهَى احلُْجَّةُ    اْلعاَلمَني، و ِهَى اْلُمْخَتَصُر ِمَن اللَّوِح اْلَمحُفوِظ، َوِهَى الّشاِهَدُة َعلىبَناُه ِحبِْكَمِتِه، و ِهَى َجمُْموُع ُصَوِر 

  »1« .ُكلِّ َخْريٍ، وِهَى اجلِْْسُر اْلَمْمُدوُد بـَْنيَ اجلَْنَِّة َوالّنارِ    ُكلِّ جاِحٍد، َوِهَى الطَّريُق اْلُمسَتقيُم إىل   َعلى

ا متام وجود و ماهيتش بزرگرتين دليل و حّجت خدا بر ساير خملوقات است، و هم او كتاىب است كه حضرت حق انسان ب
اده، او  آن را به دست علم و قدرت و حكمتش نوشته، و هيكل و ساختماىن است كه آن را بر اساس حمكم كارى بنا 

حمفوظ، و شاهدى بر حقايق غيبيه، و حجت و موجودى است كه جمموع خلقت در آن خالصه شده، و امجاىل از لوح 
شت و جهّنم است   .دليلى بر هر منكر، و راه مستقيم به سوى هر خوىب، و پلى بني 
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  :در حديث قدسى آمده

  »2« .َخَلْقُت األشياَء ِألْجِلك َوَخَلْقُتك ِألْجلى

  .اشيا را حمض تو آفريدم، و تو را به خاطر خودم خلق كردم

  :شود مفهوم بلند و آمسانيش در آيات قرآن جميد ديده مىاين حديثى است كه 

يعاً    »3« »ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكم َما ِيف اْألَْرِض مجَِ

  .اوست كه مهه آنچه را در زمني است براى مشا آفريد

  »4« »َوما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإلْنَس إّالِليَـْعُبُدونِ 

  .نيافريدميو جن و انس را جز براى اين كه مرا بپرستند 

______________________________  
  .سوره بقره 2، ذيل آيه 92/ 1: ، به نقل از ابن اىب مجهور؛ تفسري الصاىف12/ 1:  شرح االمساء احلسىن -)1(

  .139/ 1:  ؛ شرح االمساء احلسىن363/ 1: ؛ رياض السالكني361: اجلواهر السنيه -)2(

  .29): 2(بقره  -)3(

  .56 ):51(ذاريات  -)4(
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   مقامات انسان در عبادت

  

  :و در عبادت و حتّقق حقيقت آن آمده است كه



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  .انسان بايد به سه مقام حمو و طمس و حمق برسد، ورنه عبادتش عبادت خنواهد بود

  .راده فعلش اراده حق شوديعىن آن چنان شود كه افعالش در فعل حق فنا گردد، و به عبارت ديگر ا مقام حمو

  .يعىن آن چنان شود كه صفاتش در صفات حق فاىن گردد، و صفىت جز صفت حق براى وى مناند  مقام طمس

يعىن ذاتش در ذات حق فاىن گشته تا جاىي كه از خود و غري ىب خرب شود و خربى جز ذات حضرت احدّيت   مقام حمق
  .در ميان مناند

  :باز در حديث قدسى آمده

  »1« .نساُن ِسّرى َوأنَا ِسرُّهُ اإل

  .انسان سّر من و من سّر او هستم

اين حديث نيز مانند حديث قبل با آيات قرآن و معارف اهلّيه مهاهنگ است، چنانكه در قرآن جميد در باب آفرينش 
اين منونه آيات معلوم . ياد كرد »3« »أْحَسِن تـَْقوميٍ   و او را به عنوان: فرمود »2« »َتباَرك الّلُه أْحَسُن اْخلاِلقني  انسان

دارد كه انسان سّر خداست، و خداوند سّر او، و انسان عامل كبري، و جهاْن عامل صغري است، و اين مهه مربوط به  مى
   َونـََفْختُ  :باطن اوست كه جتّلى گاه روح خداىي است

______________________________  
  .91/ 2: لفالحمنهاج النجاح ىف ترمجة مفتاح ا -)1(

  .خدا كه نيكوترين آفرينندگان است. 14): 23(مؤمنون  -)2(

  .كه ما انسان را در نيكوترين نظم و اعتدال و ارزش آفريدمي. 4): 95(تني  -)3(
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  .»1« »فيِه ِمْن ُروِحى

بزرگ و عارىف كم نظري و عاشقى واله و حمّىب صادق است،  مال مهدى نراقى كه از اعاظم فقها و دانشمندان و فيلسوىف
  :فرمايد در عظمت معنوى انسان مى» جامع السعادات«در مقدمه كتاب 
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سپاس و ستايش خداى را كه انسان را بيافريد، و وى را در زمره كاينات در مرتبه برين قرار داد، و او را رونوشىت ساخت «
  .استاز عوامل امكان كه پديد آورده 

در وجود او . هاى قدرت فراگري و ىب پايان، و عجايب عظمت آشكار و منايان خود را در او ظاهر ساخت شگفىت
اد طينت وى را از نور و . ناسوت را به الهوت پيوند داد، و در هسىت او حقايق عوامل ُملك و ملكوت را به وديعت 

م ظلمت بسرشت، و در ذاتش انگيزه مخريه هستيش را از مواد نامهگون عجني كرد، و . آميخت هاى خريات و شرور 
ذيب اين قوا و صفات به حنو قوام و تعادل فرا  نريوها و صفت هاى متضاد را در او گرد آورد، آنگاه وى را به تربيت و 

ا برانگيخت ا را برايش مهوار ساخت وى را به نيكوداشِت آ ذيب آ آنچه را از  »2« ».خواند، و بعد از آن كه راه 
هاى باطىن و حقايق ملكوتى نسبت به انسان دانسىت، به صورت قّوه و استعداد در آدمى جاى دارد، كه به هدايت  واقعيت

وحى و اّتصال به نبّوت انبيا و امامت امامان بايد به فعليت برسد، تا انسان از مقامات بسيار بلندى كه برايش مقّرر شده 
  .شود طه است كه جايگاه تربيت و تزكيه و نقش انبيا و امامان، معلوم مىدر اين نق. مند گردد ره

  :در معارف اهلّيه آمده

______________________________  
  .پس چون او را درست و نيكو گردامن و از روح خود در او بدمم. 29): 15(حجر  -)1(

  .30/ 1: ؛ جامع السعادات25/ 1: علم اخالق اسالمى -)2(

  272: ، ص4 شرح صحيفه سجاديه، جتفسري و 

شوى و چنانكه از صراط املستقيم حق روى   اگر قواى ظاهر و باطن را مهاهنگ با مسائل اهلى منودى از فرشته برتر مى
  .شوى تر مى گرداندى از حيوانات و درندگان پست

دزدان راه انسانّيت  جايگاه خود و حاالت و نفسانيّات خويش را در بني موجودات توّجه كن و مواظب باش كه
هاى  هاى اهلّيه را كه جماىن به تو عنايت شده و وسيله اعتالى تو به مقام قرب و وصل است از تو نربايند، و مايه سرمايه

  .سعادتت را به غارت و دزدى نربند

   نصيحت انسان در كالم نراقى
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  :گويد مى» داتجامع السعا«مرحوم نراقى به عنوان موعظه و نصيحت در كتاب گران قدرش 

اكنون كه دانسىت كه انسان در لّذت عقلى با فرشتگان انباز است و در ديگر لذايذ حّسى و متعّلق به سه قوه ديگر، «
يمى و شيطاىن، مشارك درندگان و چارپايان و شياطني است، اين را نيز بدان كه هر كس يكى از  يعىن قواى َسُبعى و 

اى كه بدان منسوب است بيشرت خواهد بود تا آجنا كه وقىت اين  كند، مشاركت او با آن قّوهاين لّذات چهارگانه بر او غلبه  
  .غلبه تاّم و كامل شد او عني مهان قوه خواهد بود

دهى، اگر غلبه با قّوه شهوت تو باشد تا آجنا كه بيشرت  پس اى دوست من، بنگر كه نفس خود را در كدام جهت قرار مى
يمى باشد يكى از هّم و انديشه تو متوج ه شهوات حيواىن، مانند خوردن و آشاميدن و آميزش و ديگر شهوات 
طلىب و آزار  گى با قّوه غضب تو باشد و ميل تو بيشرت به مناصب و رياست و اگر غلبه و چريه. چهارپايان خواهى بود

قوه «و اگر غلبه با قوه شيطاىن  .مردم و ضرب و شتم و ديگر حركات درنده خوىي باشد به منزله درندگان خواهى بود
باشد تا آجنا كه غالب سعى و كوشش تو صرف يافنت مكر و حيله براى رسيدن به مقتضيات دو قوه شهوت و » وهم

و اگر غلبه با قوه عقل . اى ها و تزويرهاى ومهى دست يازى، در حزب شيطان داخل شده غضب باشد و به انواع نرينگ
  جهد توتو باشد تا آجنا كه جّد و 

  273: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .اى مقصور بر فرا گرفنت معارف اهلى و پريوى از فضايل اخالقى باشد به مرتبه و افق فرشتگان راه يافته

پس هر كه عاقل باشد، و با خود دمشىن نكند بر او واجب است كه بيشرت ّمهت و كوشش خود را در حتصيل سعادت 
زايل ساخنت نقايص و كمبودهاى نفس خويش صرف كند، و از امور شهواىن و لّذات جسماىن به علمى و عملى و در 

  .اندازه ضرورت اكتفا كند

از غذا به آنچه مايه اعتدال مزاج و حفظ حيات است بس كند و قصدش از آن لّذت جوىي نباشد، بلكه رفع نياز ضرورى 
وردِن زيادتر تباه نكند، و اگر از اين مقدار بيشرت خواهد، بارى به و دفع امل باشد، و وقت و عمر خويش را در به دست آ

و از لباس به مقدار ضرورى و دفع گرما و . قدرى باشد كه مقام و رتبه انسانيش حفظ شود و موجب پسىت و ذّلت نگردد
ره گريد و اگر از اين بيشرت خواهد به قدرى باشد كه به حقارت و خوارى نكشاند و موجب  ام سقوط از طرف سرما  ّ ا

اى كه نوع حفظ شود و نسل باقى مباند بس كند و اگر بيش از اين خواهد از  و از آميزش به اندازه. اقران و مهكاران نشود
حّد سّنت خارج نشود و از اين كه در مقتضيات شهوت و غضب فرو رود بپرهيزد، زيرا چنني سقوطى مايه شقاوت 

  .مهيشگى و هالك ابدى است
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ها و نفوس خود باشيد و پيش از آن كه در درياى تباهى و مهلكه غرق  مواظب و مراقب جان! ا خدا را، اى برادرانخدا ر 
ا را دريابيد، و قبل از آن كه راهها بر مشا بسته شود از خواب غفلت بيدار شويد و پيش از آن كه خوى ها و  شويد آ

گردد به حتصيل سعادت پردازيد، زيرا زايل كردن رذايل بعد از حمكم و ملكات ُمهلك و عادات تباه كننده جايگري و استوار  
ايت دشوارى است، و مبارزه با حزب شيطان بعد از بزرگساىل كمرت مؤثّر است، و غلبه بر نفس  ا در  استوار شدن آ

  اّماره پس از سسىت و ضعف پريى ىب اندازه مشكل است لكن به هر حال يأس و نااميدى از لطف و

  274: ، ص4 سري و شرح صحيفه سجاديه، جتف

رت است، شايد خداوند  رمحت خداوند روا نيست و بايد به قدر تواناىي كوشيد، كه اين كار البته از به سر بردن در باطل 
  .با رمحت عظيم خود مشا را دريابد

   مبارزه با نفس در پريى[

  :ه در عامل اسالم به تدوين اين علم پرداخت، گفته استشيخ فاضل ابن مسكويه، استاد علم اخالق و خنستني كسى ك] 

من در سّن پريى و بعد از آن كه عادت در من استوار و ريشه دار شده بود از خواب غفلت بيدار گشتم و بر آن شدم  «
ق گردانيد  اى بزرگ آغاز كردم تا اين كه خداوند مرا موفّ  كه عنان جان و نفس خويش را از ملكات رذيله بازگريم و جماهده

  .»كه نفس خود را از آنچه مايه هالك او بود رهاىي خبشم

پس هيچ كس نبايد از رمحت خدا مأيوس شود كه اميد جنات براى هر كسى كه خواهان باشد هست و درهاى فيض اهلى 
  .مهواره گشوده است

ذيب نفوس پردازيد پيش از آن كه رئيس  مقهور شود و جوهر انساىن  زيردست و مرؤوس و» عقل«پس اى برادران، به 
مشا تباه و حقيقت مشا مسخ گردد و واژگوىن و نگونسارى در اخالق مشا پديد آيد، كه اين حالت، خروج از مرتبه انساىن 

امي و درندگان و شياطني است   .و دخول در زمره 

ايت  برمي و مى از اين حال به خدا پناه مى   .ندارد حفظ فرمايدخواهيم كه ما را از خسران و زياىن كه 

اند كه  حكما كسى را كه از سياست و تدبري نفِس غافل خويش بازمانده و آن را رها كرده است، مهانند كسى دانسته
  »1« ».ارزش شود اىي دارد و آن را در آتش شعله ور بيفكند تا بسوزد و سنگى ىب ياقوت سرخ گران
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______________________________  
  .89/ 1: اسالمى علم اخالق -)1(
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  اگر لّذت ترك لّذت بداىن
 

  دگر لّذت نفس لّذت خنواىن

  سفرهاى ِعلوى كند مرغ جانت
 

  گر از چنرب آز بازش پراىن

 وليكن تو را صرب عنقا نباشد
 

  كه در دام شهوت به گنجشك ماىن

  هراسم ز صورت پرستيدنت مى
 

  اى ره به معىن ندارى زندهكه تا 

 گر از باغ انست گياهى برآيد
 

  گياهت منايد گل بوستاىن

  دريغ آيدت هر دو عامل خريدن
 

  اگر قدر نقدى كه دارى بداىن

  مهني حاصلت باشد از عمر باقى
 

  اگر مهچنينش به آخر رساىن

  

  )سعدى شريازى(

   امانت دار اهلى

ها و مركز كشف و انكشاف  ظرف اسرار ملكوت، حرم حضرت حمبوب، حرمي واقعيت هوّيت و عظمت باطن انسان كه
است براى هيچ موجود مساىي و ارضى نيست، از اين جهت است كه خداى تبارك و تعاىل از ميان متام موجودات ُملكى 

  .و ملكوتى، انسان را جهت محل امانت برگزيد
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ى و عملى بنمايد و ّمهت خود را براى رساندن بار امانت به منزل اصلى انسان اگر به امانت حضرت رّب العزّه توّجه علم
به كار گريد از َملك برتر شود، و اگر نسبت به امانت حضرت دوست ىب تفاوت مباند و ّمهت و اراده خويش را در راه 

  .تر گردد شكم و شهوت و به دست آوردن مظاهر ماّدى مصرف كند از هر حيواىن پست

   قرآنامانت در 

  ِإنَّا َعَرْضَنا اْألََمانََة َعَلى السَّماَواِت َواْألَْرِض َواْجلَِباِل فَأَبـَْنيَ َأن َحيِْمْلنَـَها

  276: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

نَساُن ِإنَُّه َكاَن َظُلوماً َجُهوًال    »1« »َوَأْشَفْقَن ِمنـَْها َوَمحََلَها اْإلِ

ا از به عهده   ها و زمني و كوه بر آمسان]  يف شرعيه سعادت خبش استكه تكال[يقيناً ما امانت را  ها عرضه كردمي و آ
به [ترديد او  امتناع ورزيدند و از آن ترسيدند، و انسان آن را پذيرفت ىب] به سبب اين كه استعدادش را نداشتند[گرفتنش 

  .بسيار نادان است]  ر امانتنسبت به سراجنام خيانت د[بسيار ستمكار، و ]  علت ادا نكردن امانت

در . لفظ امانت و امانات در پنج جاى قرآن آمده و در مهه جا معناى پيمان و مطالبه و مسؤولّيت را در بر گرفته است
هاى ماىل به كار  بينيم لفظ امانت در سپرده يكى از آيات سوره بقره كه در سياق حمكم كارى در امر ديون نازل شده، مى

  .رفته است

َنُكْم َكاِتٌب ِباْلَعْدِل َوَال يَْأَب َكاِتٌب َأن َيْكُتَب َكَما   أَيـَُّها الَِّذيَن آَمنـُْوا ِإَذا َتَدايـَْنُتم ِبَدْيٍن ِإَىل  يَا َأَجٍل ُمَسّمًى فَاْكتُُبوُه َولَْيْكُتب بـَيـْ
  »2« »َعلََّمُه الّلهُ 

َسَندش [اى  و بايد نويسنده. ، الزم است آن را بنويسيدچنانچه وامى به يكديگر تا سر آمد معيىن، داديد! اى اهل اميان
بر اساس قوانني [گونه كه خدا  اى از نوشنت سند مهان و نبايد هيچ نويسنده. در ميان خودتان به عدالت بنويسد] را

  .به او آموخته است دريغ ورزد]  شرعى

خورد، وىل ما از اين آيه به طور كلى در  اىل مىها و ديون م در آخر آيه امانت، فقط به معناىي آمده كه به كار سپرده
يابيم كه امانت به هر شكلى كه باشد حّقى است و رعايت آن واجب است، چنانكه تعليم دانش نيز حّقى است كه  مى

   ياد گرينده نبايد آن
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______________________________  
  .72): 33(احزاب  -)1(

  .282): 2(بقره  -)2(

  277: ، ص4 سجاديه، ج تفسري و شرح صحيفه

  .حق را فراموش كند

ها و ديون ماىل نيامده، ديگر مسّلم است كه معناى كلّيش مراد بوده، گر چه به  اما در مواردى كه امانت در سياق سپرده
اى نازل گشته باشد، چون مناسبات نزول، مانع جريان حكم آيات به متام موارد اطالق آن، يا نسبت به هر   عّلت ويژه

  .باشد كسى كه در حال نزول آيه حاضر نبوده و بعد آن را شنيده، منى

  »1« »َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتم بـَْنيَ النَّاِس َأن َحتُْكُموا ِباْلَعْدلِ   ِإنَّ الّلَه يَْأُمرُُكْم َأن تـَُؤدُّوا اْألََمانَاِت ِإَىل 

كنيد، به  نش بازگردانيد و هنگامى كه ميان مردم داورى مىها را به صاحبا امانت: دهد كه خدا قاطعانه به مشا فرمان مى
  .عدالت داورى كنيد

  :گويند اكثر مفّسران فريقني مى

  .گردد خماَطب اين آيه عموم مردمند و هر امانىت را شامل مى

  :گويد مى »اجلواهر« نويسنده تفسري

  .گريد، امانت است آنچه نعمت در اختيار انسان قرار مى

  :پيماىن كه در سوره مؤمنون آمدهلفظ امانت و 

ِِْم َوَعْهِدِهْم رَاُعونَ    »2« »َوالَِّذيَن ُهْم ِألََمانَا

  .كنند هاى خود را رعايت مى ها و پيمان و آنان كه امانت

  .كند مهچنني اماناتى كه در سوره انفال آمده نيز بر اين منوال عمومّيت پيدا مى. هاى آن است شامل متام گونه



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

هر دستورى كه در قرآن آمده، گر چه گاهى نظر به موارد خاصى بوده، و ىل متام مردم خماطب : توان گفت ى مىبه طور كل
  .آنند

______________________________  
  .58): 4(نساء  -)1(

  .8): 23(مؤمنون  -)2(
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   معناى عام امانت

عرضه شده و در آن ميان تنها انسان بوده كه آن را عهده دار گرديده، اعم از جهات خصوصى امانىت كه بر متام كاينات 
اما موضوع عرضه يك امر تكويىن و فطرى است كه عاقل و . اى است كه مردم در برابر احكام اهلى دارند و عمومى

  .ندجان، خماطب به تبليغ و غري آن مهه در برابرآن قرار گرفت غريعاقل، جاندار و ىب

كند،  آورد، متام موجودات را در برابر فطرت انساىن مقايسه مى در اين جا كه قرآن سخن از اين گونه فطرت به ميان مى
كشيدن بار . فهميم چه امتيازى بشر با پذيرفنت اين امانت پيدا كرده و متام عواقب آن را نيز بر ذّمه گرفته است آنگاه مى

  .نيز چنني امانىت يعىن حتّمل عواقب آن

دارد كه در اين  انسان گاهى با علم به حدود تكاليف قدم به خطا بر مى. پس انسان، بسيار جتاوزكار و نادان است
گردد  كند، در اين صورت به عنوان نادان بودن مذّمت مى صورت بسيار جتاوزكار است، و گاهى هم ندانسته اشتباهى مى

جز موجود صاحب عقل، كدام موجودى به . قل مدد بگريد وىل نگرفتتوانست براى رفع جهل خود از فروغ ع چه او مى
ناميم كه دادگر  تنها كسى را ظامل و جاهل مى. شناسد تواند گشت؟ غري عاقل كه حدودى منى تعّدى و جهل موصوف مى

  .اش اطالق كنيم و دانا نيز درباره

شده و انسان را برتر از بسيارى از خملوقات و  هاست در جاى ديگر قرآن به زبان تكرمي ياد اين فطرت كه ويژه انسان
  :دارنده زمام كاينات معّرىف كرده است

  »1« »َكِثٍري ِممَّْن َخَلْقَنا تـَْفِضيًال    َلىَوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِين آَدَم َوَمحَْلَناُهْم ِيف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزقْـَناُهم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم عَ 
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  بر[يقني فرزندان آدم را كرامت دادمي، و آنان را در خشكى و دريا به 

______________________________  
  .70): 17(اسراء  -)1(

  279: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

سيارى از سوار كردمي، و به آنان از نعمت هاى پاكيزه روزى خبشيدمي، وآنان را بر ب]  هاىي كه در اختيارشان گذاشتيم مركب
  .هاى خود برترى كامل دادمي آفريده

كنيد، شامل متام موجوداتى است كه وديعه خري و شر يا تكليف  كه در آيه فوق مشاهده مى» ها بسيارى از آفريده«مجله 
  .اند، يعىن اين كار در صالحّيت فطرتشان نبوده است را بر عهده نگرفته

آن . تكليف: واضح شد و فهميدمي كه مراد از آن تنها يك چيز است به طور كامل» امانت«در اين حكم عام، معناى 
اند كه جز بر  اند، چندان از لوازم و متعّلقات آن سخن رانده دسته از مفّسران كه به اين صراحت مقصود را بيان نداشته

  .گردد معناى تكليف بر چيز ديگرى تطبيق منى

  :گويد فخر رازى مى

باشد كه خوددارى كردن موجودات از پذيرفنت امانت مانند سرباز زدن ابليس از سجده نبود،  اين معىن نيز براى مشا روشن 
  :زيرا به دو دليل اينها باهم فرق دارند »1« »ابليس از سجده خوددارى كرد«: اش فرموده كه قرآن درباره

  .در داستان ابليس سجده واجب شده بود، اما در اين جا امانت پيشنهاد گرديد :اول

خوددارى ابليس ناشى از غرور و خودخواهيش بود، اما در موجودات از خود كم بيىن سرچشمه گرفته؛ متام  :دوم
حال دردناك و  َوأْشَفْقَن ِمْنها موجودات خود را به چشم حقارت نگريستند و بار امانت را قبول نكردند، زيرا عبارت،

ا را بازگو مى   گونه آيات داللت بر عظمت روحى و معنوى انسان دارد ودر هر صورت اين   »2« .كند شكست خورده آ

______________________________  
  .34): 2(بقره  -)1(

  .28: خنستني انسان -)2(
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  280: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :بايد گفت

دنيا و آخرت خود، اش گذاشته، براى تأمني سعادت  خوشا به حال كسى كه به حضرت حق و تكاليفى كه خالق بر عهده
  .با متام وجود توجه كند

  دال ديگر به فكر كار خود باش
 

  چو خود يارى ندارى يار خود باش

  تو سلطاىن و ختتت عرش واالست
 

  به پسىت جا مكن جاى تو باالست

 برو جاىي كه ما را جا نباشد
 

 چه جاى ما كه جا را جا نباشد

 رفيقان اندكى بودند و رفتند
 

 منزل نياسودند و رفتنددر اين 

  تو هم برخيز و بنشني با رفيقان
 

  منه پا در طريق ىب طريقان

  ز عامل روى خود را بر يكى كن
 

  غم بسيار خود را اندكى كن

  

  )هالىل جغتاىي(

  281: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ْحلَاِد ِيف َعَظَمِتكَ [ َنا َعِن اْإلِ   ] َواْحُجبـْ

را كه در برابر عجايب عظمت تو و آفريده هايت چشم باز، فطرت آزاد، عقل فّعال و قلب گرينده دارمي، از ستم ما ! اهلى
  .و احلاد در برابر عظمتت بازدار

   احنراف در اعتقاد به عظمت - 2
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صفاتت كدام ستم باالتر از اين است كه حق روشن و عظمت معلوم را كه چون خورشيد وسط روز از افق امسا و ! اهلى
ها و عجايب خملوقاتت كه هر يك در جاى خود نشانگر عظمت و بزرگى تو هستند،  طلوع دارد منكر شومي، و از شگفىت

  !غفلت ورزمي

منايد، به   كدام ظلم باالتر از اين كه به جاى فرمان بردن از احكام ودستورهايت كه دل را مستعد پذيرش انوارت مى! اهلى
ها درافتيم و به درياى پرطوفان شهوات غرق گشته و از صعود به مقام قرب و وصل  و آلودگىها  گردونه معاصى و ناپاكى

  !بازمانيم

آنان كه حمجوب از عظمت تو هستند، باالترين جرم و گناهشان اين است كه عقل عنايت شده تو را تعطيل كرده و ! اهلى
  .اند به دامن جهل و جهالت توّسل جسته

  .ز متاشاى تو هستند، به مرض كرب و خودخواهى و غرور و ُعجب دچارندآنان كه حمجوب ا! حمبوبا

ها گرفته و آنچه را با  ملحدان نسبت به عظمت تو، در كمال ىب شرمى و ىب حياىي، خود را ميزان سنجش واقعيت! اهلى
  بينند خودشان مطابق و مهگون منى

  282: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .كنند انكار مى

خربان  روزى كه به جاى فرستادگان و سفريان پاك و آگاه تو، ىب هاى تريه اند آن بدخبت چه پست! معشوق عاشقاناى 
كنند، در صورتى كه تاريخ نشان داده  هاى سعادت خويش را فداى آنان مى مغرور را به معّلمى انتخاب كرده و متام مايه

  .ه استدر برابر اين فداكارى امحقانه چيزى نصيب آنان نشد

اى اول و آخر، و اى ظاهر و باطن، و اى عليم و خبري، احلاد ملحدان داغ ننگى است كه شياطني جّىن و ! پروردگارا
اند، تا از انسانّيت و حقيقت و كرامت و فضيلت دور مبانند و تبديل به جرثومه فساد   انسى بر پيشاىن هوّيت آنان زده

  .گشته و منبع پسىت و رذالت گردند

َا َوَذُروا الَِّذيَن يـُْلِحُدوَن ِيف َأْمساِئِه َسُيْجَزْوَن َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ   ِه اْألَْمساءُ احلُْْسَىن َولِلّ    »1« »َفاْدُعوُه ِ
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هاى خدا به احنراف  ها خبوانيد؛ و آنان كه در نام ويژه خداست، پس او را با آن نام]  به حلاظ معاىن[ها  و نيكوترين نام
رها كنيد؛ آنان به زودى به مهان اعماىل  ] خوانند هاىي كه نشان دهنده كاسىت و نقص است، مى و او را با نام[گرايند  مى

  .شوند دادند، جزا داده مى كه مهواره اجنام مى

هاى احنراىف و شياطني خطرناك حفظ منوده و ضامن  علماً و عمًال، آدمى را از دچار شدن به مكتب  توجه به امساى حسىن
  .ق سعادت دنيا و آخرت استحتقّ 

  :آمده كه: در روايات بسيار مهّم از امامان معصوم

  »2« ».به خدا قسم، امساى حسناى خدا ماييم«

______________________________  
  .180): 7(اعراف  -)1(

  .215/ 1:  ؛ شرح االمساء احلسىن14، باب 37/ 27: حبار األنوار -)2(

  283: ، ص4 جتفسري و شرح صحيفه سجاديه، 

ره گريى از قواعد تربيىت آن بزرگواران انسان را از احلاد و احنراف و ميل به  آرى، توّسل به علوم و معارف اهل بيت و 
  .كند باطل و باطل شدن بازداشته و راه خوشبخىت و حتّقق خري دنيا و آخرت را به روى انسان باز مى

صداى ملكوتى انبيا و ائّمه بسته، و گوش انسانّيت را فروخته و گوش بدخبىت ملحدان در اين است كه گوش از شنيدن 
هاى عاىل ملكوتى وجود  اينان به مايه. شنوند اند، كه با آن گوِش حيواىن جز صداى باطل و نداى شيطاىن منى خر، خريده

  .اند خود، بر اثر احلاد و احنراف لطمه زده و دنياى فاىن را بر آخرت باقى ترجيح داده

 ه نبود آن دىل كز عشق جانان بازماندزند
 

مرده دان چون دل ز عشق و جسم از جان 
 بازماند

  جاى نفس و طبع شد كز عشق خاىل گشت دل
 

 ملك ديوان شد واليت كز سليمان بازماند

 جان چون كار عشق نكند بار تن خواهد كشيد
 

 گاو آخور شد چو رخش از پور دستان باز ماند
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 اندر دست خصمان اوفتداين عجب نبود كه 
 

 ملك سلطاىن كه از پيكار خصمان بازماند

  عاشقان را نفرت است از لقمه دنيا طلب
 

 خوان سلطان را نشايد چون ز سگ نان بازماند

  

  )سيف فرغاىن(

   احلاد به آيات اهلى

  

انسان و قرآن، مهچون روز روشن آيات اهلى اعم از آفاقى و انفسى و تربيىت كه به ترتيب عبارت است از جهان خلقت و 
   در برابر ديدگان عقل و دو چشم قلب

  284: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

آنان كه به اين . درخشد جهت تأمني اميان به حق و قيامت و نبّوت انبيا و امامت امامان و سعادت دنيا و آخرت مى
احلاد بورزند طْرىف نبسته و از علم حق پنهان نيستند ودر آيات كه كتاب زندگى و راهنماى انسان به سوى كمال است 

  !اى جز خزى دنيا و عذاب آخرت براى آنان خنواهد ماند پايان كار مايه

َنا أََفَمن يـُْلَقى َياَمِة اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم ِإنَُّه ِمبَا ِيف النَّاِر َخيـٌْر َأم َمن يَْأِتى آِمناً يـَْوَم اْلقِ   ِإنَّ الَِّذيَن يـُْلِحُدوَن ِىف آيَاتَِنا َالَخيَْفْوَن َعَليـْ
  »1« »تـَْعَمُلوَن َبِصريٌ 

و به تفسري و تأويلى نادرست متوسل [دهند  اش تغيري مى مسلماً كساىن كه معاىن و مفاهيم آيات ما را از جايگاه واقعى
رت است يا   آيا كسى را كه در آتش مى. بر ما پوشيده نيستند] شوند مى كسى كه روز قيامت در حال اميىن افكنند، 
  .دهيد، بيناست ترديد او به آنچه اجنام مى خواهيد اجنام دهيد، ىب آيد؟ هر چه مى مى

   احنراف سالكان شهوات
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عارف ناشناخته بزرگ، سالك سبيل حق، عاشق واله مرحوم آيت الّله حاج شيخ ابراهيم امام زاده زيدى كه داراى دم 
خود » حكمت متعاليه و سري و سلوك«الكاِن راه، ِجّدى وافر داشته، در رساله پرقيمت عيسوى بوده و در تربيت س

  :فرمايد مى

احوال آنان كه سالك سبيل اهل الّله نيستند و افعال و حركات و حاالتشان بر اساس خواسته و ميل و ! اى برادر«
است و در منجالب آلودگى و قذارت روحى ومعاصى ظاهرى  و باطىن آن چنان غرقند كه خداوند مقتضاى شهوات آ

  :متعال در حّق آنان فرموده

______________________________  
  .40): 41(فّصلت  -)1(

  285: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »َوَلِو اتـََّبَع احلَْقُّ َأْهَواَءُهْم َلَفَسَدِت السَّماَواُت َواْألَْرُض َوَمن ِفيِهنَّ 

است از هم مى ترديد آمسان كرد، ىب هواهاى نفس آنان پريوى مىو اگر حق از    .پاشيد ها و زمني و هر كه در آ

هاى مادى و  اى از سعادت و سالمت حمرومند كه حىت از رسيدن به خواسته اند، و به اندازه آن قدر بيچاره و بدخبت
عى آنان اقتضا دارد حمجوبند، چنانچه قرآن در حق حمدود خود ممنوع و از آنچه طبع حيواىن و ميل شيطاىن و اشتهاى َسبُ 

  :آنان فرموده

نَـُهْم َوبـَْنيَ َما َيْشتَـُهونَ    »2« »َوِحيَل بـَيـْ

  .جداىي انداخته شد]  به وسيله مرگ[هايشان  ميان آنان و مهه خواسته]  در نتيجه[و 

ارزش و غرق شدگان در هواى  رزوهاى ىبخرد و ملحدان پست و افتادگان در چاه شهوت و منغمران در آ خربان ىب اين ىب
  !نفس، سرنگون در سخط حق و آتش غضب حضرت جّبارند

  »3« »أََفَمِن اتـََّبَع ِرْضَواَن الّلِه َكَمْن بَاءَ ِبَسَخٍط ِمَن الّلِه َوَمْأَواُه َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصريُ 

به خشمى از ]  بر اثر گناه[مهانند كسى است كه از خشنودى خدا پريوى كرده، ]  با طاعت و عبادت[پس آيا كسى كه 
  .سوى خدا سزاوار شده؟ و جايگاه او دوزخ است و آن بد بازگشت گاهى است
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______________________________  
  .71): 23(مؤمنون  -)1(

  .54): 34(سبأ  -)2(

  .162): 3(آل عمران  -)3(

  286: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

و به . بعت هواى نفس به هاويه درانداخت و از آنچه در حال و هواى اهلى بايد لّذت بربند حمروم ساختاينان را متا
سرگرداىن و اضطراب دروىن دچار كرد؛ به سالسل و اغالىل كه صورت باطىن احلاد و گناهان و معاصى است مقّيد منود، 

  .دچار كنندچنانچه عبيد و مماليك گريزپا را به ذّلت زندان و غل و زجنري 

اينان را مالك نفسشان كه هواى لعنىت است تسليم مهالك كرد، از پى اين مالك و متصرف خائن است كه خازن آتش را 
  .اند ناميده» مالك«در قيامت، معارف اهلّيه 

در  اى اى از درجات اهل حق دركه براى اين سرگردانان در بيابان ضاللت و گم شدگان وادى هالكت در برابر هر درجه
براى آنان در برابر درجه توّكل دركه خذالن است، چنانكه در قرآن . جحيم و عذاب مقيم و آتش عظيم و نار اليم است

  :جميد آمده است

  »1« »ِإن يَنُصرُْكُم الّلُه َفَال َغاِلَب َلُكْم َوِإن َخيُْذْلُكْم َفَمن َذا الَِّذي يَنُصرُُكم ِمن بـَْعِدهِ 

كند، هيچ كس بر مشا چريه و غالب خنواهد شد، و اگر مشا را واگذارد، چه كسى بعد از او مشا را اگر خدا مشا را يارى  
  يارى خواهد داد؟

  :و در برابر درجه تسليم، دركه پسىت و هوان و خوارى است چنانكه در قرآن كرمي فرموده

  »2« »َيَشاءُ َوَمن يُِهِن اللَُّه َفَما َلُه ِمن ُمْكرٍِم ِإنَّ اللََّه يـَْفَعُل َما 

  .دهد اى براى او نيست؛ به يقني خدا هر چه را خبواهد اجنام مى و كسى را كه خدا خوار كند، گرامى دارنده

  :چنانكه در قرآن جميد بدان اشارت رفته است. براى آنان در برابر درجه قرب و وصل دركه طرد و لعنت است
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______________________________  
  .160 ):3(آل عمران  -)1(

  .18): 22(حج  -)2(

  287: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ِعُنونَ    »1« »أُولِئَك يـَْلَعنـُُهُم الّلُه َويـَْلَعنـُُهُم الالَّ

  .كنند كند، و لعنت كنندگان هم لعنتشان مى خدا لعنتشان مى

به راسىت و حقيقت، نفى قدرت و چنانكه عارفان آگاه و عشاقان بينا در برابر حضرت حمبوب از خويش با متام وجود و 
كنند و از پى اين تواضع و فناى ىف الّله به قدرت ىب انتها و علم ذاتى و لدّىن و وجود خمّلد ابدى كه  علم و وجود مى

رسند، ملحدان بدخبت، و منكران پست فطرت به خاطر احلاد و  عنايت خاص حضرت دوست به آنان است مى
شوند و اين مهان ِخْزى عظيم است كه نتيجه احلاد  و جهل كّلى و هالكت سرمدى دچار مى ايت انكارشان به ناتواىن ىب

باشد، به راسىت كه خداوند بزرگ مهه ما را از درافتادن به چنني ورطه هالكىت  و حمصول انكار و ميوه تلخ ميل به باطل مى
بياييد دنياى فاىن را در . المت و تقوا شوميبياييد مرد ميدان اميان و عمل و طهارت و پاكى و س »2« ».حفظ فرمايد

بياييد در برابر پيشگاه باعظمت . برابر آخرت باقى انتخاب نكنيم و از اين راه خود را به خسارت ابدى مبتال نسازمي
  .حضرت حق سر تسليم فرود آرمي و از متام دستورهاى او كه حمض تأمني سعادت ما تنظيم شده پريوى كنيم

ضرت زين العابدين عليه السالم دست دعا به درگاه حضرت رّب العزّه برداشته و در كمال عجز و نياز به بياييد مهچون ح
  :انباز عرضه بدارمي جناب ىب

  :يا اهلى و سّيدى و موالى، يا أرحم الرامحني و يا أكرم األكرمني

  »َواْحُجْبنا َعِن اإلْحلاِد ىف َعَظَمِتك«

  :به قول فيض آن سالك مسلك صدق

  باش مرد او شدى مردانه مى چو
 

  باش چو مست او شدى مستانه مى
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______________________________  
  .159): 2(بقره  -)1(

  .162: حكمت متعاليه و سري و سلوك، امام زاده زيدى -)2(

  

  288: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  اگر در سر هواى دوست دارى
 

  باش بيگانه مىز خويش و آشنا 

  

  چو خواهى لّذت مسىت بياىب
 

  باش شراب عشق را پيمانه مى

  چو درهاى سعادت باز خواهى
 

  باش كليد عشق را دندانه مى

  چو زلف او پريشان شد به صد دل
 

  باش در او آويز خود را شانه مى

  

  )فيض كاشاىن(

  289: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ُة ُمْلِكِه َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َوآلِهِ » 2«[    ] َويَا َمْن َال تـَْنَتِهي ُمدَّ

ايت منى   .رسد، بر حممد و آل حممد درود فرست و اى آن كه دوران فرمانرواييش به 

   ايت بودن قدرت حضرت حق ىب - 3
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تدار حقاىن او را در پى بردن به اسرار و امام سجاد عليه السالم در اين فراز از دعا، قدرت مناىي و توامنندى خداوند و اق
  .فرمايد رازهاى آفرينش كه مايه قرب و صفا و روشىن دل است؛ ستايش مى

  :اين فراز از دعا اشاره به آياتى از قرآن جميد در حمور مالكّيت حمض و قدرت يكتاى خداوند دارد

  »1« »َقِديرٌ  ءٍ  ُكّل َشىْ    َتربََك الَِّذى ِبَيِدِه اْلُمْلُك َو ُهَو َعَلى

  .به دست اوست و او بر هر كارى تواناست]  مهه هسىت[مهيشه سودمند و با بركت است آن كه فرمانرواىي 

  »2« »ٍء َقِديرٌ  ُكّل َشىْ    لِلَِّه ُمْلُك السَّمَو ِت َواْألَْرِض َوَما ِفيِهنَّ َوُهَو َعَلى

است،  مالكّيت و فرمانرواىي آمسان   .فقط در سيطره خداست، و او بر هر كارى تواناستها و زمني و آنچه در آ

______________________________  
  .1): 67(ملك  -)1(

  .120): 5(مائده  -)2(
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ى است و از ويژگى ترى اين هاى اين بر  مقصود از مالكيت خداوند، قدرت برتر و تواناىي تام در تصرف مهه امور به امر و 
  .است كه پايان زماىن ندارد

و او متوىل سلطنت بر آدميان و مهه . ملك، نامى برگرفته از ملك الّناس است يعىن حاكم مطلق بر مردم خداوند است
  .موجودات انسى بنده فرمان اويند

  صفات خداوند

  

  :اند دانشمندان صفات خداوند را به دو رشته تقسيم كرده

  .مجالصفات ثبوتى يا صفات  - 1
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  .صفات سلىب يا صفات جالل - 2

ا موجب   مقصود از صفات ثبوتى آن رشته از صفاتى است كه جنبه وجودى دارند و اتصاف شخص به يكى و يا مهه آ
علم و قدرت، از سوى ديگر صفات ثبوتى : مانند. شود باشد و نبودن آن براى شخص يك نوع نقص مشرده مى كمال مى

صفات ذات، صفاتى هستند كه ذات خداوند را تشكيل داده و پيوسته ذات اقدس وى با  .بازگشت به صفات ذاتى است
ا مهراه مى زيرا او دانا و تواناست و اگر او را . مانند علم و قدرت، اين رشته از اوصاف را صفات ذات گويند. باشد آ

  .نا و توانا و زنده خواهيم يافتتنها در نظر بگريمي و از مهه موجودات و متام افعال او چشم بپوشيم او را دا

  :هاى او قادر است و حقيقت قدرت دو معنا دارد يكى از صفات ثبوتى خداوند قدرت و يكى از نام

فالىن قادر به خواندن و نوشنت : گوييم دهد مثًال مى كار از روى اختيار و اراده و با كمال حريت و آزادى اجنام مى  - 1
  .ند خبواند و بنويسدتوا است يعىن با كمال آزادى مى

   مبدأ اثر بودن در برابر موجودى كه مبدأ اثر نبوده و كارى از وجود او ساخته - 2

  291: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .نيست و مقصود از قدرت، اين معىن دّوم است

به كسى گويند كه تواناىي  »قادر«و . از صفات ثبوتى اهلى است يعىن كه خداوند بر هرچيز قادر است» قدرت«بنابراين 
  .بر اجنام و ترك كارى را با اراده و اختيار داشته باشد

   معناى قدرت

  :نويسد راغب اصفهاىن درباره ريشه اين واژگان مى

ا يـََتَمكَُّن ِمْن ِفْعِل َشى ا االنساُن فاسٌم هليئٍة َلُه ِ ا َفِهَى نـَْفُى الَعْجِز َعْنُه َو ٍء ما، َو إَذا ُوِصَف الّلُه َتعاىل الُقْدَرُة إذا ُوِصَف  ِ 
ُر الّلِه ِبالُقْدَرِة اْلُمْطَلَقِة َمْعًىن َو اْن َأْطَلَق َعَليه َلْفظاً َبْل َحقُّه َأْن يُقاَل قا   ...كذا،    ِدٌر علىُحماٌل اْن يُوَصَف َغيـْ

َة، الزائداً َعَلْيه َو الناِقصاً َعْنُه َو ِلذلَك الَيِصحُّ َأْن يـُْوَصَف ِبِه ِإّال اهللا َوالَقِديـُْر ُهَو الفاِعُل ِلما َيشاءُ َعَلى َقْدِر ما تـَْقَتِضى اِحلْكمَ 
  »1« .تعاىل
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و هر  . قدرت از صفاتى است كه اگر انسان به آن متصف شود يعىن حالىت است كه انسان تواناىي بر اجنام چيزى را دارد
و از حماالت است كه از جهت معىن غري خداوند . او دور است گاه خداوند به آن متصف شود يعىن ناتواىن و ضعف از

شود، بلكه حق آن اين است كه گفته شود تواناىي بر چنني   به قدرت فراگري متصف شود هر چند از جهت لفظ گفته مى
  .كارى دارد

 و به مهني جهت دهد، نه كمرت و نه بيشرت قدير، به معناى كسى است كه هر چه اراده كند به مقتضاى حكمت اجنام مى
  .رود اين وصف درباره غريخداوند به كار منى

______________________________  
  .ماده قدر: مفردات ألفاظ القرآن، راغب اصفهاىن -)1(
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ايت آن است   .اصل واژگان فوق از قدر گرفته شده كه به معناى اندازه چيزى و 

  :نويسد لسان العرب در اين باره مىصاحب 

َفالقاِدُر ِإْسُم فاِعٍل ِمْن َقَدَر يـَْقِدُر َو ... الَقديُر و القادُر ِمْن ِصفاِت الّلِه َعزََّوَجلَّ َيُكوناِن ِمَن الُقْدَرِة َو َيُكوناِن ِمَن التـَّْقِديِر 
ْقَتِدُر 

ُ
  »1« .ُمْفَتِعٌل ِمْن إقـَْتَدَر َو ُهَو أَبـَْلغُ الَقِديُر َفعيٌل ِمْنه َو ُهَو ِلْلُمباَلَغِة َو امل

قادر اسم فاعل و قدير صفت ... قدير و قادر از صفات خداوند بزرگ است كه از ريشه قدرت و تقدير گرفته شده است 
  .تر است مبالغه است وىل مقتدر از آن بليغ

گذارد وىل اين واژه به معىن  ينه را بر روى زمني مىتبارك، از ماده بـَْرك به معناى سينه شرت است كه او در هنگام نشسنت س
گويند نعمت با بركت است يعىن نعمت، دوام و بقا داشته باشد و  وقىت مى. دوام و بقا و زوال ناپذيرى به كار رفته است

  .به كارگريى اين واژه بر ذات پاك خداوند به خاطر ازليت و ابديت اوست

ىن حكومت عامل هسىت فقط به دست تواناى اوست و مالك و متصرف در مهه جهان ، نشانه احنصار است يع بيده امللك
  .تنها به قدرت اوست
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شود و واژه  اى دارد كه قدرت او را بر مهه چيز بدون تغيري شامل مى ، مفهوم بسيار گسرتدهو هو على كل شى قدير  مجله
  .گريد بگنجد فرا مىترين مفاهيم است كه متام آنچه را در عامل امكان  ء از وسيع شى

بار كلمه قادر و صفات ديگر مانند مقتدر، مقدور، قادرون و قادرين، واسع، غىن،  7بار واژه قدير و  45در قرآن 
  .غريمعجزى الّله به كار رفته است

ا واژه مقتدر به مهراه پيشوند حاكميت آمده است، مانند   :و اما آياتى كه در آ

  ء مقتدر، عليهم مقتدرون، مفهومى فراتر از كل شىعزيز مقتدر، مليك مقتدر، على  

______________________________  
  .ماده قدر: لسان العرب -)1(
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ا ديده مى ا استفاده كرده است معىن قادر در آ اىي اهلى از آ   .شود كه قرآن جميد در هنگام قدرت شديد و يا خشم 

حاكميت را بر نظام  ) ضم ميم(سلطه فردى بر چيزى است و ُملك ) كسر ميم(به اين نكته الزم است كه ِملك توجه 
  .كند كلى و اجتماعى بازگو مى

  .دانند را وسعت در كمال قدرت مى  واسع عليم  برخى مفسران

  :فخر رازى در ذيل آيه

َأَحٌد ّمْثَل َمآ أُوتِيُتْم َأْو ُحيَآجُّوُكْم ِعنَد َرّبُكْم ُقْل ِإنَّ اْلَفْضَل ِبَيِد   ُهَدى اللَِّه َأن يـُْؤَتى  اْهلَُدى َوَال تـُْؤِمُنواْ ِإالَّ ِلَمن َتِبَع ِديَنُكْم ُقْل ِإنَّ 
  »1« »اللَِّه يـُْؤتِيِه َمن َيَشآءُ َواللَُّه َواِسٌع َعِليمٌ 

]. تا ديگران هدايت نيابند[د، اطمينان نورزيد كن جز به كسى كه از دينتان پريوى مى]  در توضيح حقايق: نيز گفتند[و 
از نبّوت، معجزه، قبله مستقل [گمان نكنيد آنچه به مشا اهل كتاب : سپس گفتند. يقيناً هدايت، هدايت خداست: بگو

ا توانند نزد پروردگارشان با مش داده شود، يا اينكه مؤمنان مى]  از عرب و غري عرب[داده شده به كسى ]  و آيات آمساىن
هايش نبّوت، كتاب، معجزه و قبله  كه از جلوه[فضل و رمحت : بگو]  هاى آنان در پاسخ ياوه. [حماّجه و گفتگو كنند

  .دهد؛ و خدا بسيار عطا كننده و داناست به دست خداست، به هر كس خبواهد مى] است،
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  :نويسد مى

مال علم اوست، پس چنني كسى به جهت وسعت وجودى خداوند دليل بر كمال قدرت او و عليم بودنش دليل بر ك«
كند چرا كه هم از نيازهاى بندگان خود با  جايگاه قدرت، هر فضل و لطفى را نسبت به هر كه شايسته بداند؛ عطا مى

  خرب است و

______________________________  
  .73): 3(آل عمران  -)1(
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پس قدرت خداوند هيچ گونه حد و مرز ندارد و آفرينش  »1« ».و دانش و حكمت تواناىي دارد هم براى اعطاى فضل
ناورى زمني و انواع موجودات و مرگ حيات از نشانه آمسان   .منتها است هاى اين قدرت ىب ها و 

قدرت خداوند  ايت از طرف خداوند در نگاه اول اشاره به عموميت در آيات ديگر طرح مسأله قدرت و حاكميت ىب
خربى يا ضعف  كه حق در مقام رد هر گونه عجز و ناتواىن از وجود اوست، چرا كه ناتواىن يا ناشى از جهل و ىب. است

  .شود و نه در مقابله ناتوان است در بدن است و قادر عامل نه در حوادث غافلگري مى

ديد و سركوىب انسان كنند و گاهى  كه با گردن كشى راه حق را سّد مى  هاى مغرور و جلوج است و از نگاه ديگر گاهى 
  .براى اطمينان دادن به بندگان صاحل و مؤمن است تا حل مهه مشكالت خود را از او خبواهند و تنها به او پناه بربند

  پايان خداوند داليل قدرت ىب

  

  پايان پروردگار چيست؟ اّما داليل قدرت ىب

  :دليل علمى - 1

ها و گسرتش  ها و امت ها و مهچنني ساختمان منظم سلول اظر گوناگون طبيعت و عجايب آمساندر علوم جترىب، ديدن من
اين تنوع پيچيده آفرينش مهانند تدوين  . كند اى را در برابر چشم ما جمسم مى روز افزون علوم و اكتشافات، جهان تازه
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از مطالعه جمموع اين مسائل به . رخيته است كتاب خداست كه آن مهه حمتوا و معارف عظيم اهلى را در قالب الفاظ ساده
  .پايان دارد رسيم كه مبدأ عامل هسىت قدرت ىب اين حقيقت مى

  :برهان وجوب و امكان - 2

   در حبث توحيد و يگانگى ذات خداوند ثابت شد كه واجب الوجود در عامل

______________________________  
  .سوره آل عمران 73ل آيه ، ذي99/ 8: التفسري الكبري، فخر رازى -)1(
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يكى بيش نيست و هر چه غري از اوست ممكن الوجود است و متام ممكنات نه تنها در آغاز كه در بقاى خود نيز متكى 
  .به او و خملوق او هستند و اين معىن قدرت مطلقه خداوند بر مهه چيز است

  :برهان فلسفى - 3

آيد در واقع به حمدوديت وجود ما  تواناىي بر كارى نداشته باشيم به خاطر كمبود است و هر مشكلى كه پيش مىما اگر 
به . پس وجودى كه از هر نظر ناحمدود است چگونه ممكن است چيزى خارج از حوزه قدرت او باشد. شود منتهى مى

چيند و اين دليل قدرت  نابراين هر گونه موانعى را برمىتعبري ديگر، او مهه جا حاضر است و مهه شرايط در اختيار اوست ب
  .او بر مهه چيز است

  :قدرت اختيارى - 4

قدرت خدا آميخته با اختيار است و ذات او ازىل و فعلش حادث است پس هر گاه چيزى را اراده كند در مهان زماىن كه 
  .موجودات استو اين نشانه احاطه اراده او بر مهه . باشد اراده كرده موجود مى

البته در ميان فالسفه و متكلمان مذاهب خمتلف در عني اين كه قدرت خداوند را بدون گفتگو قبول دارند در ابديت يا 
ا در حمل خودش پاسخ  اند ترديد كرده عموميت قدرت به خاطر برخى اشكاالت كه از حل آن عاجز بوده اند و به مهگى آ

  .كند هاى خمتلف بررسى مى گرى قدرت خداوند را از زاويهو اما آيات دي »1« .داده شده است

  :فرمايد در سوره زمر مى
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يًعا قـَْبَضُتهُ يـَْوَم اْلِقيَمِة َو السَّمَو تُ  َو َما َقَدُرواْ اللََّه َحقَّ َقْدرِهِ     َواْألَْرُض مجَِ

______________________________  
/ 4: ، پيام قرآن، مكارم شريازى309 -293: و، جعفر سبحاىنراه خداشناسى و شناخت صفات ا: برگرفته از -)1(

  .، صفات مجال و جالل در قرآن جميد16

  296: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »َعمَّا ُيْشرُِكونَ   َمْطِويَّاُت بَِيِميِنِه ُسْبَحاَنُه َو تـََعاَىل 

ها  ني در روز قيامت يكسره در قبضه قدرت اوست، و آمسانو خدا را آن گونه كه سزاوار اوست نشناختند، در حاىل كه زم
  .گريند هم درهم پيچيده به دست اوست؛ منزّه و برتر است از آنچه با او شريك مى

  :سرچشمه شرك عدم معرفت صحيح درباره خداوند است كسى كه بداند

  .پايان و ناحمدود از هر نظر است او وجودى ىب: اوًال 

  .ودات از ناحيه اوست و حىت در بقاى خود هر حلظه به فيض وجود او نيازمندندآفرينش مهه موج: ثانياً 

تدبري عامل هسىت و گشودن گره متام مشكالت و مهه ارزاق به دست با قدرت اوست و حىت اگر شفاعىت هم اجنام  : ثالثاً 
وجودى با اين صفات دوگانگى  اصًال چنني. گريد به اذن و فرمان او خواهد بود، معىن ندارد كه رو به سوى ديگرى آرد

  .براى او حمال است؛ زيرا دو وجود ناحمدود از مجيع جهات عقًال غريممكن است

  .استفاده كرده است  مطويات بيمينه و  قبضته  در آيه فوق براى بيان عظمت قدرت او از دو تعبري كناىي

. درت مطلقه و سلطه كامل بر چيزى استگريند و معموًال كنايه از ق به معىن چيزى است كه در مشت مى» قبضة«
  .از ماده طى به معىن به هم پيچيدن است كه گاه كنايه از گذشنت عمر يا عبور از چيزى است» مطويات«

ترين تسلط را بر آن دارد خمصوصاً انتخاب ميني يعىن  كسى كه طومارى را در هم پيچيده و در دست راست گرفته كامل
   كه غالبدست راست به خاطر آن است  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

______________________________  
  .67): 39(زمر  -)1(
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  .كنند دهند و قوت و قدرت بيشرتى در آن احساس مى اشخاص كارهاى مهم را با دست راست اجنام مى

هسىت در جهان ديگر است، تا مهگان بدانند بنابراين مهه اين تشبيهات و تعبريات كنايه از سلطه مطلقه پروردگار بر عامل 
انه شفاعت و مانند آن به سراغ  در عامل قيامت نيز كليد جنات و حل مشكالت در كف قدرت خداوند است تا به 

  .يابند كه مهه چيز از آن او و در اختيار اوست و در روز قيامت مهگى به روشىن در مى. ها و معبودهاى ديگر نروند بت

  :فرمايد ديگر مىاى  در آيه

ُر ِإنََّك َعَلىُقِل اللَُّهمَّ مِلَك اْلُمْلِك تـُْؤِتى اْلُمْلَك َمن َتَشآءُ َوتَنزُِع اْلُمْلَك ِممَّن َتَشآءُ َوتُِعزُّ َمن َتَشآءُ َوُتذِ     لُّ َمن َتَشآءُ بَِيِدَك اْخلَيـْ
  »1« »ٍء َقِديرٌ  ُكّل َشىْ 

ستاىن، و  دهى و از هر كه خواهى حكومت را مى كه خواهى حكومت مىبه هر  ! اى مالك مهه موجودات! خدايا: بگو
كىن، هر خريى به دست توست، يقيناً تو بر هر   مقدار مى خبشى و هر كه را خواهى خوار و ىب هر كه را خواهى عزت مى

  .كارى تواناىي

خبشد و يا از او  به كسى مى دليل چيزى را منظور از اراده و مشيت اهلى در اين آيه اين نيست كه بدون حساب و ىب
و  . گريد، بلكه مشيت او از روى حكمت و مراعات نظام و مصلحت و حكمت جهان آفرينش و عامل انسانيت است مى

  .هاست ها است و گاه حكومت ظاملان مهاهنگ با ناشايستگى امت ها به خاطر شايستگى گاه اين حكومت

   حكومت خداوند در كالم عّالمه طباطبائى

  :نويسد ه طباطباىي رمحه اهللا درباره استناد حكومت و ديگر امور اعتبارى به خداى سبحان مىعّالم

______________________________  
  .26): 3(آل عمران  -)1(
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ميان او و جزء و كل جهان شود و رابطه  ترديدى نيست كه زجنريه عليت در عامل به خداوند واجب الوجود ختم مى«
در مباحث علت و معلول روشن شده كه پديده عليت فقط در ناحيه وجود است به اين معنا  . هسىت، رابطه علّيت است

كند وجود حقيقى در معلول است و غري آن يعىن ماهيت، از صدور و  كه در آنچه از وجود علت به معلول سرايت مى
  .باشد نياز به علت بركنار مى

آيد، استناد امور صرفاً اعتبارى به خداى متعال است؛ زيرا امور  توجه به اين مطلب، مشكلى كه در اين جا پيش مىبا 
ا يك ثبوت و واقعّيت اعتبارى است كه از ظرف اعتبار و جعل  اعتبارى اصوًال وجود حقيقى ندارند بلكه وجود و ثبوت آ

  .روند و از حيطه فرض فراتر منى

. و احكام و قوانني شريعت و نيز امورى چون حكومت و عّزت و روزى و غريه مهگى امورى اعتبارى هستنداوامر و نواهى 
  :گشايد اين است كه آنچه اين گره را مى

ا را حفظ مى اند اّما داراى آثارى هستند كه نام ره درست است اين امور از وجود حقيقى عارى و ىب كنند و اين  هاى آ
و اين آثار به خداى متعال نسبت وجودى . هستند كه مقصود از اعتبار اين امور نيز مهني آثار است آثار امورى حقيقى

  .خبشد دارند و مهني نسبت است كه نسبت اين امور اعتبارى را به خداوند، صحت مى

ور اعتبارى مانند اين سخن درباره عزت اعتبارى و آثار خارجى آن و استنادش به علل حقيقى آن و مهچنني درباره ديگر ام
ى و حكم و جعل و غريه نيز صادق مى   .باشد امر و 

ا به خداى متعال به حنوى كه زيبنده ساحت  از اين جا روشن مى شود كه متام اعتبارات شرعى به واسطه استناد آثار آ
  »1« ».قدس و عزت او باشد به واجب متعال استناد دارند

______________________________  
  .سوره آل عمران، حبث فلسفى 26، ذيل آيه 150 -149/ 3: تفسري امليزان -)1(
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دهد كه متام خريها و  بر او نشان مى» بيدك«و مقدم شدن » اخلري«با توجه به الف و الم استغراق در  بيدك اخلري  مجله
خبشيدن . شود كه هم عزت خري است و هم ذلت خري است ده مىها در دست خداست و در ضمن استفا بركات و نيك

م هر كدام در جاى خود خري است و بر طبق قانون عدالت، شّرى وجودى ندارد جانيان و بدكاران،  حكومت و گرفنت آ
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سىت به تعبري ديگر در جهان ه. خريشان در آن است كه در زندان باشند و نيكوكاران با اميان خريشان در آزادى است
  .كنيم شرى وجود ندارد، اين ما هستيم كه خريات را مبّدل به شر مى

در واقع دليلى است بر متام آنچه در آيه آمده است؛ زيرا وقىت او بر هر چيزى قادر است؛  ٍء َقِديرٌ  ُكّل َشىْ    ِإنََّك َعَلى  مجله
  .حكومت و عزت و خيانت به دست اوست

شت به آدم گفتو نكته جالب اين است كه ابليس هم  خواهى تو را  آيا مى! اى آدم«: در آغاز آفرينش خداوند، در 
در واقع شيطان حساب كرد كه آدم به زندگى جاويدان و رسيدن به » به درخت جاويدان و ُملك فناناپذير راهنماىي كنم؟

جاودانگى و حكومت مهيشگى قدرت ىب زوال متايل دارد؛ پس براى كشاندن او به خمالفت فرمان پروردگار از دو عامل 
ره برد و شيطان هم براى گمراهى بشر بر روى آن دو نقطه حساس انگشت مى   .گذارد براى فريب او 

كند كه قدرت و حكومت از آن كيست؟ وىل پاسخ گو چه  به مهني جهت در قيامت هم خداوند اين پرسش را مطرح مى
  كساىن هستند؟

  :فرمايد خداوند مى

  »1« »ءٌ ّلَمِن اْلُمْلُك اْليَـْوَم لِلَِّه اْلَو ِحِد اْلَقهَّارِ  َعَلى اللَِّه ِمنـُْهْم َشىْ   وَن َالَخيَْفىيـَْوَم ُهم بِرزُ 

______________________________  
  .16): 40(غافر  -)1(

  300: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

امروز فرمانرواىي ويژه  :] و ندا آيد. [ماند پوشيده منىچيزى از آنان بر خدا ] و[شوند،  روزى كه مهه آنان آشكار مى
  .كيست؟ ويژه خداى يكتاى قّهار است

در آن روز منادى حق فرياد . كند اين آيه در حقيقت سومني ويژگى آن روز يعىن حاكميت مطلقه پروردگار را بازگو مى
  آورد كه امروز حاكميت براى كيست؟ برمى

  .ن به ميان نيامده استپاسخگو كيست؟ در آيه سخىن از آ
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  .گويند شود و جواب را مهه مؤمنان و كافران مى سؤال از ناحيه پروردگار مطرح مى: اند اى از مفسران گفته عده

  .سؤال و جواب هر دو از ناحيه خداست: اند بعضى گفته

وىل ظاهراً كه اين سؤال و . دهد كند و خود او نيز پاسخ مى منادى اهلى اين سؤال را آشكار مطرح مى: و بعضى معتقدند
 »1« ».دهند شود، سؤال از خالق و خملوق و مهگى به زبان حال به آن پاسخ مى جواب از سوى فرد خاصى عنوان منى

ٍء  ُكّل َشىْ    ِإنَّ اللَّه َعَلى  اى قابل توجه است كه، مرحوم شيخ طربسى در ذيل آيه در تكميل حبث زواياى قدرت اهلى نكته
  :نويسد مى »2« »َقِديرٌ 

، مفيد عموم است كه خداوند »مهانا خداوند بر هر چيزى تواناست«: اند كه اين سخن خداوند سبحان كه فرمود گفته«
  :از سه بعد بر مهه چيز قادر است

ا را اجياد منايد - 1   .بر معدومات قدرت دارد كه آ

ا را فاىن سازد - 2   .بر موجودات كه آ

ا به دست قدرت اوست و نيز مى كه اندازه) د فرشته، جن، بشرمانن(بر مقدورات غري خودش  - 3 تواند آنان را  گريى آ
  »3« ».از قدرت باز دارد

______________________________  
  .سوره غافر 16، ذيل آيه 58/ 20: تفسري منونه -)1(

  .20): 2(بقره  -)2(

  .بقره سوره 20، ذيل آيه 120/ 1: جممع البيان ىف تفسري القرآن -)3(

  301: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   قدرت حق در كالم امرياملؤمنني عليه السالم
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ايت بودن حكومت اهلى؛ حضرت على عليه السالم هم قدرت حق را چنني  در پى توصيف امام سجاد عليه السالم از ىب
  :ستايد مى

َلُه َو اْالِخُر الغاَيَة َلهُ . َلهُ َو اْشَهُد اْن الالَه االَّ اللَُّه َوْحَدُه الَشريَك  ِصَفٍة َو التـُْعَقُد   التـََقُع اَألْوهاُم َلُه َعلى. اْالوَُّل الَشَئ قـَبـْ
  »1« .َكْيفيٍَّة، َو التَنالُُه التَّْجزَِئُة َو التَّْبعيُض َو الُحتيُط بِِه اْالْبصاُر َو اْلُقُلوبُ    اْلُقُلوُب ِمْنُه َعلى

اوىل است كه چيزى پيش از او نبوده، و آخرى است  . شريك اى است ىب جز الّله نيست، يگانه دهم معبودى شهادت مى
ها او را به كيفيىت تعيني وحتديد ننمايند، جتزيه و  ها به هيچ يك از صفاتش نرسند، دل انديشه. كه او را انتهاىي نيست

  .كندها به او احاطه پيدا ن ها و دل تبعيض در حرميش راه ندارد، و ديده

  :فرمايد و در جاى ديگر درباره قدرت خدا مى

ْوِعُد َفالَمْنجى  اْنَت اْألََبُد َفال اَمَد َلَك، َو اْنَت اْلُمْنَتهى
َ
ِبَيِدَك ناِصَيُة ُكلِّ دابٍَّة َو الَْيَك . االَّ ِإَلْيكَ   َفالَحميَص َعْنَك، َو اْنَت امل

  .َمصُري ُكلِّ َنَسَمةٍ 

ِمْن   َو ما اْهَوَل مانَرى! ِمْن َخْلِقَك َو َما اْصَغَر َعِظُمه ىف َجْنِب ُقْدَرِتكَ   ُسْبحاَنَك ما اْعَظَم ما نَرى! َشْأَنكَ ُسْبحاَنَك ما اْعَظَم 
  »2« .اآلِخَرةِ َو ما اْصَغَرها ىف نَِعم ! َو ما اْسَبَغ ِنَعَمَك ِىف الدُّنيا! َو ما اْحَقَر ذِلَك فيما غاَب َعنَّا ِمْن ُسْلطاِنكَ ! َمَلُكوِتكَ 

______________________________  
  .84خطبه : ج البالغه -)1(

  .108خطبه : ج البالغه -)2(

  302: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

گاه هسىت   تو ابدى هسىت بنابراين زماىن برايت نيست و تو منتهاى هر چيز هسىت از اين رو گريزى از تو نيست و تو وعده
  .از تو جز به تو نيست كه جناتى

! منزهى از هر عيب چه بزرگ است شأن تو. اى در كف تو، و بازگشت هر انساىن به سوى توست مهار هر جنبده
و چه دهشت ! بينيم و چه كوچك است عظمت آن در كنار قدرت تو منزهى، چه عظيم است آنچه از خملوقاتت كه مى

شود در برابر آنچه از سلطنت تو  و چه اندازه حقري است آنچه ديده مى !مناييم آور است آنچه از ملكوت تو مشاهده مى
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هايت در اين دنيا چه گسرتده فراوان است و بااين حال در برابر نعمت آخرتت چقدر كوچك  نعمت. براى ما ناپيداست
  .است

   از وجود مقدس حضرت امري مؤمنان على عليه السالم درباره معناى

  »االَّ ِباللَّهالَحْوَل َو القـُوََّة «

  :پرسيدند فرمود

  »1« .اَخَذُه ِمنَّا َوَضَع َتْكليُفُه َعنَّا  َملََّكنا ما ُهَو اْمَلُك ِبِه ِمّنا َكلََّفنا َو َمىت  انَّا الَمنِْلُك َمَع اللَِّه َشْيئاً َو الَمنِْلُك إالَّ ما َملََّكنا َفَمىت

شومي، جز آنچه او ما را دارنده آن منايد، بنابراين وقىت ما را دارنده  منى با وجود خدا دارنده چيزى نيستيم، و دارنده چيزى
اى بر عهده ما گذاشته و هر گاه آن را از ما گرفت تكليف آن را از  تر است وظيفه چيزى منود كه خود نسبت به آن دارنده

  .ما برداشته است

ت موسى بن جعفر عليه السالم از اجدادش نقل فرموده روايىت در باب اذان و اقامه؛ در معناى الّله اكرب است كه حضر 
  :كه حسني بن على بن اىب طالب عليه السالم فرمود: است

اللَّه اكُرب، اللَّه اكُرب، پس امري مؤمنان على : ما در مسجد نشسته بودمي؛ در اين حال اذان گو بر باالى مناره رفت و گفت
دانيد مؤّذن چه  آيا مى: ريه كردمي؛ پس چون مؤّذن اذان را به پايان رساند، فرمودعليه السالم گريه كرد و ما هم با گريه او گ

  خدا و: گويد؟ گفتيم مى

______________________________  
  .404حكمت : ج البالغه -)1(
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كرديد؛ سپس  خنديديد و بسيار گريه مى ك مىگويد، اند دانستيد چه مى اگر مى: حضرت فرمود. رسولش داناتر است
  :فرمود

َوذِّنِ : َفِلَقوِلِه اللَّه اْكبَـُر َمَعاٍن َكثريٌة ِمْنها
ُ
ِقَدِمِه َو َأزليَِّتِه َو أََبديِِّتِه و ِعْلِمِه َو قـُوَِّتِة َو ُقْدرَتِِة َو   يـََقُع َعلى» اللَُّه اْكبَـرُ «: َأنَّ قـَْوَل امل

  .َو ُجوِدِه َو َعطائِِه َو ِكْربيائِهِ  ِحْلِمِه َو َكَرِمهِ 
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َوذِّنُ 
ُ
َلُه اْخلَْلُق َو اَألْمُر َو ِمبَِشيَِّتِه كاَن اْخلَْلُق َو ِمْنُه كاَن ُكلُّ َشْى لِْلَخْلِق َو الَْيه يـَْرِجُع   اللَُّه اْكبَـُر؛ فَانَُّه يـَُقوُل اللَُّه الَّذى: َفاذا قاَل امل

ٍء اليُْدَرُك َو اْلباِطُن ُدوَن ُكلِّ  ٍء اليـَزَاُل َو الظَّاِهُر فـَْوَق ُكلِّ َشى ٍء َملْ يـََزل َو اآلِخُر بـَْعَد ُكلِّ َشى قـَْبَل ُكلِّ َشى اْخلَْلَق َو ُهَو اَألوَّلُ 
، فـَُهَو الباِقى َو ُكلُّ َشى َشى   .ٍء ُدوَنُه فَانٍ  ٍء الُحيَدُّ

ِليُم اْخلَِبُري، َعِلَم ما كاَن َو ما َيُكوُن قـَْبَل اْن َيُكوَن َو الثَّاِلُث، اللَُّه اْكبَـُر اِى اْلقاِدُر َعَلى ُكلِّ ، اللَُّه اْكبَـُر اِى اْلعَ  َو اْلَمْعَىن الثَّاىن
َأْمراً   اَألْشياِء ُكلِّها اذا َقضى  لىَخْلِقِه، اْلَقِوىُّ ِلذاتِِه، َو ُقْدَرُتُه قاِئَمٌة عَ   ما َيشاُء، اْلَقِوىُّ ِلُقْدرَتِِه اْلُمْقَتِدُر َعلى  ٍء يـَْقِدُر َعلى َشى

ا يـَُقوُل َلُه ُكْن فـََيُكوُن    »1« ....َفامنَّ

بر قدميى بودن و » اللَّه اكرب«: اين كه گفتار اذان گو: ، داراى مفاهيم زياد است از مجله»اللَّه اكرب«پس گفته مؤّذن 
و خبشش و بزرگوارى خداوند قرار گريد پس هر گاه مهيشگى و جاودانگى و دانش و نريو و چريگى و بردبارى و لطف 

و به اراده او آفريده . خداوند كسى است كه براى او آفرينش و تقدير است: گويد الّله اكرب، پس او مى: مؤذن گويد
و او اّول پيش از هر چيزى كه . كنند شود و از او مهه چيز براى آفرينش است و به سوى او آفريدگان بازگشت مى مى
يشگى و آخر پس از هر چيز كه نابود نگردد، آشكار و برتر هر چيزى كه به فهم در نيايد و درون هر شى كه در اندازه مه

  پس او ماندگار. نگنجد

______________________________  
  .4187، حديث 37، باب 66/ 4: ؛ مستدرك الوسائل24، حديث 13، باب 131/ 81، :حبار األنوار -)1(
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  .و هر چيزى غري او نابود شدىن است

  .يعىن دانا و آگاه؛ و بر آنچه هست و باشد قبل از وجود آگاهى دارد» الّله اكرب«مفهوم دّوم، 

ت است يعىن تواناىي بر هر چيزى دارد و هر چه اراده كند تقدير كند؛ نريومند در قدرت و حكوم» الّله اكرب«مفهوم سّوم، 
هر گاه بر امرى حكم كند پس . و بر آفرينش خود چريه دست است؛ در ذاتش نريومند و قدرتش بر مهه چيزها سلطه دارد

  .باش، پس او موجود است: مهانا گويد
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  ] َوَأْعِتْق رَِقابـََنا ِمْن َنِقَمِتكَ [
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   و ما را از عذاب خود رهاىي خبش

   رهاىي از ننگ دنيا و عذاب آخرت - 4

  .آن كه مسؤول سعادت و شقاوت انسان است، خوِد اوست

  »1« »ُكلُّ نـَْفٍس ِمبا َكَسَبْت َرهيَنةٌ 

  .هاى خويش است آورده هر كسى در گرو دست

اوست كه از جانب حضرت حق جمّهز به عقل، فطرت، وجدان، متّكن و قدرت و اراده است و براى شكوفاىي اين 
  .باشد هاى رشد و كمال متنّعم به نعمت هدايت، وحى، نبّوت و امامت مى مايه

ا قرآن جميد كه كتاب عزيز، حكيم، جميد، كرمي، شفا، رمحت و هدايت  او با صد و چهارده كتاب آمساىن و در رأس آ
هزاران فقيه و عامل و عارف  است، و با صد و بيست و چهار هزار پيامرب آگاه، عليم و بصري، و با دوازده امام معصوم و

و بينا، براى به دست آوردن سعادت و مصون ماندن از شقاوت هدايت شده و اين خط نوراىن هدايت و صراط مستقيم 
  .آورد حضرت حمبوب است كه زمينه خري و بركت و منفعت و دورى از ضرر و خسارت و پوچى را براى او فراهم مى

   براى انسان نيست و انبيا و ائّمه و هاديان خداوند مهربان كه عاشقى مهچون او

______________________________  
  .38): 74(مّدثّر  -)1(
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اند كه از عقل و فطرت و وجدان كمك بگري و در حقايق ظاهريّه و باطنّيه مطالعه كن، يا به  دلسوز به او سفارش كرده
توسل بزن و با انتخاب راه از چاه، به سري و سفر در سبيل الّله مشغول شو و از آنچه مايه جهل و  بينايان راه دست

هاى مهلك و خطرناك  گريى و از ضربه ناداىن و عّلت افتادن در شهوات حيواىن است بپرهيز تا شاهد سعادت را در آغوش
هاى حق و براى به دست آوردن  ك و مهه نعمتغول شقاوت در امان مباىن، كه تو در برابر گوش و چشم و قدرت در 

  .سعادت داَرْين و دور شدن از شقاوت كه مورث ِخْزى دنيا و عذاب آخرت است، مسؤوىل
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  »1« »َوَال تـَْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ اْلسَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفؤاَد ُكلُّ أُْولِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤوًال 

پريوى مكن؛ زيرا گوش ]  ها، خياالت و اوهام است نگرى ها، ساده بلكه برگرفته از شنيده[به آن علم ندارى  و از چيزى كه
  .مورِد بازخواست اند] اند كه ابزار علم و شناخت واقعى[و چشم و دل 

م حيات خويش او كه بدون اتصال به نبّوت و امامت، به خود و به خدا و به جهان و ساير حقايق جهل دارد، نبايد زما
ها و سرچشمه شقاوت و خزى دنيا  را به دست ديو جهل بسپارد، كه ديو جهل مايه متام امراض و علت العلل متام بدخبىت

و عذاب آخرت است، كه شرعاً و عقًال بر ما واجب است در آزادى خويش از عذاب و نقمت، با كمك اميان و عمل 
  .صاحل بكوشيم

   نصيحىت مشفقانه

ُعجب و خودبيىن و خودپسندى بپرهيزيد، در برابر حق و حقيقت، متكّرب نباشيد، بند بردگى ديگران را كه مايه از غرور و 
   ها و سيه روزى است به متام بدخبىت

______________________________  
  .36): 17(اسراء  -)1(
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ام زر و زور و تزوير خود را حفظ مناييد، دل كه حرم امن خداست به طناب وسوسه گردن جان ميفكنيد، از افتادن به د
خربان از حقايق هسىت  خّناسان دچار مسازيد، دستگاه با عظمت عقل را تعطيل ننماييد، مهار حيات را به دست ىب

ن را و هر كس كه در هاى مادى و دست ساز خوددارى كنيد، خود و زن و فرزندانتا مسپاريد، از طواف به دور مكتب
كند به بالى شهوات و غرايز آزاد دچار ننماييد، مظاهر فاىن و زودگذر دنيا مشا را نفريبد، از دزدان  شعاع مشا زيست مى

هاى مرئى و نامرئى شيطان گرفتار مشويد، باطن  راه انسانيت و راهزنان صراط آدمّيت بر حذر باشيد، در پيچ و خم برنامه
داريد، به دامن جان و قلب و دانش و حقيقت راهنماياِن راه حضرت رّب العزّه، دست توسل بزنيد، انبيا  ها پاك از آلودگى

و اوليا و امامان معصوم و فرهنگ حياتبخش آنان را بشناسيد، عقل و فطرت را به دست آن دانايان و بينايان و عارفان و 
چشم . قدم برداريد -جّل جالله -هاى حضرت حمبوب هعاشقان آگاه بسپاريد، در هر حركت و عملى بر اساس خواست

  .به متاشاى آيات دوست باز كنيد و گوش به فرامني و دستورهاى سعادت خبش حضرت الّله بسپاريد
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سالك اىل الّله شويد و در اين مسري به رمحت و لطف و عنايت او توّكل مناييد، تسليم ىب قيد و شرط مالك عاَمل و آدم 
در متام . شويد تا از قيود و اغالل و سالسل شياطني درون و برون كه ّمهىت جز هالكت و نابودى مشا ندارند آزاد گرديد

ن جميد كه كتاب علم و زندگى و حيات و فضيلت و حق و حقيقت است شؤون و امور به كتاب حضرت دوست يعىن قرآ
  .پناه بربيد و به اين نكته توجه داشته باشيد كه جز از اين طريق راهى به سعادت و آزادى از شقاوت نيست

 هم مرگ بر جهان مشا نيز بگذرد
 

 هم رونق زمان مشا نيز بگذرد
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  وين بوم حمنت از پى آن تا كند خراب
 

 بر دولت آشيان مشا نيز بگذرد

  باد خزان نكبت ايّام ناگهان
 

 بر باغ و بوستان مشا نيز بگذرد

  آب اجل كه هست گلوگري خاص و عام
 

 بر حلق و بر دهان مشا نيز بگذرد

 چون داد عادالن به جهان در بقا نكرد
 

 بيداد ظاملان مشا نيز بگذرد

  

  )سيف فرغاىن(

   مهار شهوات با قدرت اميان

اگر به غرايز و شهوات ميدان تاخت و تاز داده شود، عقل و وجدان را سركوب كرده و بني انسان و حقايق حايل گشته 
ها جدا ساخته و چنانكه تاريخ حيات ثابت كرده از انسان موجودى بدتر از متام حيوانات  و آدمى را از متام واقعيت

  .خواهند ساخت

  »1« »ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعنَد الّلِه الصُّمُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن َاليـَْعِقُلونَ 
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  !انديشند منى] كالم حق را[هستند كه ]  از گفنت حق[و الالِن ]  از شنيدن حق[قطعاً بدترين ُجنبندگان نزد خدا، كراِن 

ه حق و روز قيامت، و عقل ملكوتى واخالق حسنه و حالل و حرام مهار غرايز و شهوات را بايد به دست قدرت اميان ب
هاى  خدا سپرد تا در اين قلمرو، استعدادها رشد كند و فضايل زنده گردد و دِر قلب به روى حقايق ربّانّيه و واقعيت

  ملكوتّيه باز

______________________________  
  .22): 8(انفال  -)1(
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  .شود و سعادت دنيا و آخرت انسان تأمني گردد و از خزى دنيا و عذاب آخرت رهاىي حاصل شود

به دانش دين كه بيانگر حقايق اهلى و انساىن و نشان دهنده صراط مستقيم و مبنيِّ حسنات اخالقى است، آراسته شويد، 
ار ماندن اميان و عمل خود با متام وجود از در افتادن به چاله هاى دين برآييد و براى استو  آنگاه در مقام عمل به واقعيت

ترين عامل شقاوت و بر باد دهنده اميان و آخرت و مورث خزى دنيا و  و چاه گناه بپرهيزيد، كه گناه ومعصيت خطرناك
  .عذاب جهّنم است

رآييد، كه تكرار ترك، مشا را به روح تقوا كه ترك گناه را شبانه روز به مترين بگذاريد و در اين زمينه در مقام رياضت شرعّيه ب
  .شود كند و باعث باز شدن متام درهاى خري به روى انسان مى رتين حافظ و نگهبان انسان از خطرات است جمّهز مى

ج البالغه    تقوا در 

د و به نوبه خود آثار و آي تقوا را به عنوان يك نريوى معنوى و روحى كه بر اثر ممارست و مترين پديد مى »ج البالغه«
  :منايد، طرح و عنوان كرده است لوازم و نتاجيى دارد و پرهيز از گناه را سهل و آسان مى

  .َقحُِّم الشُُّبهاتِ َعْن تَـ   َجزَْتُه التـَّْقوىِذمَّىت ِمبا أقُوُل َرهيَنٌة و أنَا ِبِه َزعيٌم، إنَّ َمْن َصرََّحْت َلُه اْلِعبَـُر َعّما بـَْنيَ َيَدْيِه ِمَن اْلَمُثالِت حَ 

  .بندم ام در گرو درسىت سخنم قرار دارد، و نسبت به آن ضامن و پاى عهده

  .هاى روزگار كيفرهاى پيش رويش را بر او آشكار كند، تقوا او را از افتادن در اشتباهات مانع گردد كسى كه عربت
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  :فرمايد تا آجنا كه مى

  310: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َل َعَلْيها أْهُلها َوُخِلَعْت جلُُُمها فـَتَـَقحََّمْت ِِْم ِىف الّنارِ  أال َل َعَلْيها   أال َوإنَّ التـَّْقوى. وإنَّ اخلَْطايا َخْيٌل ُمشٌُس محُِ َمطايا ُذُلٌل محُِ
  »1« .أْهُلها َواْعُطوا أزِمََّتها َفَأوَرَدتْـُهُم اجلَْنَّةَ 

آگاه باشيد كه . برند تا به جهّنم وارد كنند هاى خود را به پيش مى افسار گسيخته سوارهبدانيد خطاها اسبان سركشند، كه 
شت مى هاى راهوارند كه مهارشان به دست سواره تقوا مركب ا سپرده شده، در نتيجه آنان را وارد    .منايند هاى آ

  .نفس است ذكر شده استدر اين خطبه تقوا به عنوان يك حالت روحى و معنوى كه اثرش، ضبط و مالكيت 

تقواىي و مطيع هواى نفس بودن ضعف و زبوىن و ىب شخصيت بودن در برابر حمرّكات شهواىن  الزمه ىب: گويد اين خطبه مى
انسان در آن حالت مانند سوار زبوىن است كه از خود اراده و اختيارى ندارد و اين مركب است  . و هواهاى نفساىن است

  .رود هست مى كه به هر جا كه دخلواهش

الزمه تقوا قدرت اراده و شخصيت معنوى داشنت و مالك حوزه وجود خود بودن است، مانند سوار ماهرى كه بر اسب 
راند و اسب در   اى سوار است و با قدرت و تسّلط كامل، آن اسب را در جهىت كه خود انتخاب كرده مى تربيت شده

  .كند كمال سهولت اطاعت مى

  »2« .أْسَهَرْت لَياِليَـُهْم َوَأْظَمَأْت هواِجَرُهمْ   َمحَْت أْوِلياَء الّلِه َحمارَِمُه، َوأْلَزَمْت قـُُلوبـَُهْم َخمافـََتُه، َحّىت  إنَّ تـَْقَوى الّلهِ 

  بندگان خدا، تقواى اهلى اولياى خدا را از دچار شدن به حرامها بازداشت، و

______________________________  
  .16ه خطب: ج البالغه -)1(

  .113خطبه : ج البالغه -)2(

  311: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .دارى واداشت، و در گرماى روز موفق به روزه منود زنده را به شب دهلايشان را مالزم ترس از خدا كرد، تا جاىي كه آنان
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ت اهلى و مهچنني ترس از خدا از لوازم و كند كه تقوا چيزى است كه پرهيز از حمرما در اين جا على عليه السالم تصريح مى
  .آثار آن است

  »1« .ِىف اْليَـْوِم احلِْْرُز َو اْجلُنَُّة، و ىف َغٍد الطَّريُق إَىل اْجلَنَّةِ   َفإنَّ التـَّْقوى

شت  مهانا تقوا در امروز دنيا براى انسان به منزله يك حصار و به منزله يك سپر است، و در فرداى آخرت راه به سوى 
صحيفه « و »ج البالغه« و »قرآن جميد«  آرى، بر اساس معارف اسالميه به خصوص منابعى چون »2« .است

و كتب معترب رواىي، آنچه بني انسان و بني نقمت، حجاب و حايل است و آنچه آدمى را از خزى دنيا و  »سّجاديه
منايد، پس از اميان به حق و آخرت، عمل به دستورهاى اهلى و به خصوص  عذاب آخرت كه مهان نقمت است حفظ مى

  .مراعات تقواست

   طريق حتصيل سعادت

تواند از نقمت حمفوظ مباند و خري  ى، مال مهدى نراقى، در اين كه انسان چگونه مىعامل ربّاىن، حكيم صمداىن، فقيه اهل
  :اين مسأله به چند چيز بستگى دارد«: فرمايد دنيا و آخرت خود را تأمني كند مى

را  اند و ف از مجله، انتخاب و اختيار مهنشيىن ملكوتى و مصاحبت با نيكان و معاشرت با كساىن كه داراى فضايل اخالقى
گرفنت حنوه رفتار آنان با خالق و خملوق؛ و مهچنني اجتناب از مهنشيىن با اشرار و بدكاران و صاحبان اخالق زشت و 

  ناپسند و

______________________________  
  .233خطبه : ج البالغه -)1(

ج البالغه -)2(   .203: سريى در 

  312: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا صادر مى ها و حكايت تاننشنيدن داس شود، زيرا مصاحبت و معاشرت  هاى مربوط به آنان و كارها و مزخرفاتى كه از آ
  .ترين انگيزه براى خو گرفنت به صفات و اخالق اوست با هر كسى قوى

  :طبع آدمى آماده گرفنت نيك و بد ديگران است؛ سّر اين مطلب اين است كه



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

اند و هر گاه  ها و رذايل خوانند و برخى متمايل به بدى ها و فضايل مى نفس انسان داراى قواىي است كه بعضى به نيكى
كند و بر  اى كه مناسب و در خور طبع و سرشت اوست پديد آيد به آن ميل مى براى يكى از اين دو كمرتين انگيزه

هاى خري است، متايل به شّر و بدى  براى قوا، بيشرت از انگيزه هاى بدى و شرّ  و چون انگيزه. شود صاحب آن چريه مى
هاى مرتفع  حتصيل فضايل به منزله صعود به قلّه: اند منايد، و از اينرو گفته تر از متايل به خري و نيكى رخ مى زودتر و آسان

است؛ و قول پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله ب   :ه مهني مطلب اشاره دارد كهاست و كسب رذايل به مثابه نزول از آ

  »1« .ُحفَِّت اْجلَّنُة بِاْلَمكارِِه، َوُحفَِّت الّناُر ِبالشََّهواتِ 

  .ها قرين است شت با نامالميات مهراه است، و جهّنم با خواستىن

ملكات و از مجله، به كار بردن قوا در راه كسب صفات شريف و مواظبت بر افعاىل است كه آثار و نتايج آن فضايل و 
چنانكه كسى كه . است، و واداشنت نفس بر كارهاىي كه مقتضى و در خور اخالقى است كه حفظ آن مطلوب است

خواهد ملكه جود و سخاوت را حفظ كند، مهواره بايد به انفاق مال و بذل و خبشش بر مستحّقان ادامه دهد و بر  مى
خواهد ملكه شجاعت را حفظ كند بايد از  و آن كه مى. اشدنفِس خويش هنگامى كه به امساك و خبل متايل دارد مسّلط ب

   انگيز به شرط اشاره به فرمان عقل روى نگرداند و بر نفس خود هنگامى كه اقدام به كارهاى خطرناك و هول

______________________________  
  .142/ 8: ؛ صحيح مسلم38/ 2: ؛ مسند امحد بن حنبل94/ 6: مستدرك سفينة البحار -)1(

  313: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

كند خشم ورزد و سخت گريد، و حال به مهني منوال است در مورد ديگر صفات؛ و اين كار به منزله  احساس جنب مى
داشت بدىن است   .رياضت جسماىن در 

ف آنچه مقتضى فضيلت است و از مجله، اين كه هنگام اقدام به هر فعلى تفّكر و تأّمل كند تا كارى از روى غفلت برخال
از او سر نزند و اگر احياناً سر زد نفس خويش را به اجنام ضّد آن تنبيه و تأديب كند و بعد از سرزنش و توبيخ، نفس را 

خوهد غذاىي مضّر خبورد بايد خود را به روزه ادب كند، و اگردر  گريى قرار دهد، چنانكه وقىت مى مورد عقوبت و سخت
جا و ناپسندى از او صادر شود خود را در مانند آن واقعه بيفكند و صرب و حتّمل ورزد و يا خود را با   اى خشم ىب واقعه

  .كارهاى سخت و دشوار مانند نذر و صدقه و غريه تأديب كند
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و شايسته است كه سعى و كوشش را در حتصيل و حفظ آن از دست ندهد هر چند در اين طريق به مقام واالىي رسيده 
اجنامد و اين حالت موجب قطع فيوضات اهلى خواهد شد و در نتيجه،  يرا تعطيل وبطالت به تنبلى و كسالت مىباشد، ز 

  .شود و هالك ابدى در پى خواهد آمد صورت انساىن دگرگون مى

اين سعى و كوشش موجب افزايش جتّرد و صفاى نفس انسان و انس به حق و الفت با صدق خواهد شد و از دروغ و 
نّفر خواهد گشت و در مدارج كماالت و مراتب سعادات باال خواهد رفت، تا هنگامى كه اسرار اهلى بر او باطل مت

و كوشش وى در امور دنيا بايد به قدر ضرورت باشد و . منكشف شود و مهانند قدسيان و روحانيان و فرشتگان گردد
دخبىت و شقاوتى شديدتر از صرف گوهر باقى نوراىن حتصيل بيش از مقدار نياز ضرورى را بر خود حرام سازد، زيرا هيچ ب

  .رسد، نيست رود و به ديگران مى فاىن ظلماىن كه از دست او مى »1«  در حتصيل خرمهره

ييج كند گوىي  از مجله، از ديدن و شنيدن و ختّيل آنچه شهوت و غضب را برمى انگيزد بپرهيزد، و كسى كه اين دو قوه را 
  راسگ هار يا اسب سركشى 

______________________________  
  .نوعى مهره بزرگ سفيد يا آىب كه آن را بر گردن خر و اسب و اسرت آويزند: خرمهره -)1(

  314: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا چاره جوىي كند ا و هر گاه آن دو قوه بالطبع به جنبش درآمدند در آرام س. برانگيزد، و آنگاه براى رهاىي از آ اخنت آ
  .مشرند اى است كه عقل و شرع جايز مى به قدرى كه مناىف سالمت نباشد بس كند و اين مهان اندازه

ا آگاه شد در دفع و  و از مجله، در جستجو و كشف عيب هاى پنهاىن خود سعى و كوشش كند و چون به چيزى از آ
افتد كه بعضى از عيوب از او  ارد بسيار اتفاق مىو چون نفس صفات و افعال خود را دوست د. ازاله آن جّداً بكوشد

  .ماند پنهان مى

بنابراين هر كسى كه خواستار سالمت و نگهبان آن است بايد از بعضى از دوستان خود خبواهد كه از عيوب او تفّحص  
شود و به  و چون از عيب خود اطالع يافت بايد از اين آگاهى خشنود. كند و به آنچه آگاه شد وى را با خرب سازد

دفع و برطرف كردن آن بپردازد تا اين كه دوستش به گفته او اطمينان پيدا كند و بداند كه گوشزد كردن عيوب وى نزد او از 
رت است و بسا كه دمشن در اين زمينه سودمندتر از دوست است، زيرا دوست غالباً عيب را . هر چه دوست دارد 
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تان جتاوز مى ىل دمشن در آشكار كردن آن اصرار مىسازد، و  پوشاند و آن را آشكار منى مى و . كند ورزد، بلكه بسا تا حّد 
  .چون دمشنان عيوب وى را آشكار ساختند بايد خدا را سپاس گزارد و به دفع آن عيوب مبادرت منايد

شىت آن بينديشد و و در اين مقام سودمند است كه مردم را آيينه عيوب خويش قرار دهد و چون عيىب در آنان يافت در ز 
يابند، پس در دفع و ازاله آن  بداند كه اگر اين عيب از او صادر شود مهچنان زشت است و ديگران اين زشىت را در مى

و سزاوار است كه در پايان هر روز و شب از خود حساب بكشد و مهه كارهاى خويش را بررسى كند، پس اگر  . بكوشد
اى از او صادر شده  دا را بر اين برنامه نيك سپاس گزارد، و اگر كار بد و نكوهيدهكار زشت و ناپسندى از او سر نزده خ

  خود را مورد

  315: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

آرى، اگر دل جتّلى گاه اعتقاد و اميان به  »1« ».سرزنش قرار دهد و توبه كند و بكوشد كه ديگر مانند آن از او سر نزند
ارح از پى آن دل به اخالق حسنه و اعمال صاحله آراسته گردند، درب سعادت به روى انسان باز حق شود و اعضا و جو 

  .دهد شود و چهره مقصود با متام زيباييش، خود را نشان مى مى

  :»طاقديس«  به قول عارف معارف اهلّيه، مال امحد نراقى در كتاب

  اى خوشا آن دل كه پرتو گاه اوست
 

  اوستساحت آن در گذار راه 

  خوشرت آن صاحبدىل كاندر طلب
 

  منتظر باشد در دل روز و شب

  در حرمي كعبه دل سال و ماه
 

  در طواف و سعى چشمانش به راه

  منتظر بنشسته در دل صبح و شام
 

  هايش بر در و ديوار بام ديده

  در كنار گوشه دل در كمني
 

  چشمهايش بر يسار و بر ميني

  حبيبتا مگر ديدار رخسار 
 

  يك نظر آيد نصيبش با نصيب

 تا مگر روزى به دل آرد گذار
 

 آن نگار دلفريب جان شكار
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  اى غافل مشو از كار دل حلظه
 

  ديده افكن بر در و ديوار دل

  

  )مال امحد نراقى(

   معامله با خدا براى رهاىي از نقمت

نسبت به مهه چيز وقف حرمي مقّدس كربياست، كه در اگر چه آنچه در اختيار انسان است ِملك او نيست و ملكيت 
  :قرآن جميد، اين سند متني و حمكم ملكوتى آمده

______________________________  
  .141/ 1: علم اخالق اسالمى -)1(

  316: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »َقديرٌ ٍء  َولِّلِه ُمْلُك السَّمواِت َواْألرض َوالّلُه َعلى ُكلِّ َشىْ 

  .ها و زمني فقط در سيطره خداست، و خدا بر هر كارى تواناست و مالكّيت و فرمانرواىي آمسان

اماّ از باب فضل و رمحت و عنايت و لطف، براى انسان مسأله مالكيت را نسبت به اشياىي كه با سعى و كوشش صحيح 
جماز دانسته و خود نيز در صف خريداران امالك و اجناس  آورد جتويز فرموده و فروش آنچه را در اختيار دارد به دست مى

انسان قرار گرفته، تا آدمى در اين معامله از نقمت و خزى دنيا و عذاب آخرت مصون مباند، كه راهى براى جنات از 
تر بدون  نقمت جز معامله جان و مال با حضرت حمبوب نيست و اگر كسى بدون معامله جان و مال و به تعبري روشن

اميان و عمل صاحل و جهاد و تقوا، طمع در جنات داشته باشد و خود را از حضرت حق طلبكار مغفرت و رمحت بداند، 
مثن حضرت حق در برابر ُمثَمن انسان، براساس . جاىي است و اميدش وى را به آنچه منظور اوست خنواهد رساند طمع ىب

شت و رضوان اهلى است   :آيات قرآن جميد، 

  »2« »ِمَن اْلُمْؤِمنَني أنـُْفَسُهْم َوأْمواَهلُْم ِبأنَّ َهلُُم اْجلَنَّةَ   اْشرتَى إنَّ الّلهَ 

شت براى آنان باشد خريده يقيناً خدا از مؤمنان جان اى آن كه    .ها و اموالشان را به 
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ه شود عاقبت كار، آرى، اگر در سايه اميان، متام حركات بروىن و دروىن انسان و مهچنني اموالش با حضرت حق معامل
آنان كه در كنار ثروت و اموالشان جود و سخاوت ندارند و از خرج كردن حركات جسم و . شت و رضوان اهلى است

شت عنرب سرشت طمع مى روح در راه خداوند مضايقه مى بندند، آيا  كنند و با اين حال اميد به رمحت حق دارند و به 
  قابل قبول طبع سليم است؟ اين اميد و طمعشان جبا و به مورد و

______________________________  
  .189): 3(آل عمران  -)1(

  .111): 9(توبه  -)2(
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جويند؟ مگر نه اين است كه معارف اهلّيه و آيات قرآنّيه مصونّيت از نقمت را در  اينان مصونّيت از نقمت را در چه مى
اينان بايد زندگى انبيا و امامان و اوليا و عاشقان حضرت حمبوب را مورد توجه قرار . دانند معامله انسان با خدا مىسايه 

دهند و ببينند كه اين طايفه چگونه نفس و مال و فرزند خود را در راه دوست بذل كردند و آنچه را از فضل حق به 
نشدند با غري يار معامله كنند و آنچه دارند به غري دوست واگذار دست آورده بودند به حضرت حق برگرداندند و حاضر 

  .منايند

تر از خورشيد يافته بودند؛ كه معامله با غري حق جز خسارت و افتادن در نقمت و  انبيا و اوليا اين حقيقت را روشن
  .هالكت ابدى و خزى دنيا و عذاب آخرت حمصول ديگرى ندارد

اى بتخانه، جانش را در ترازوى معامله با حق گذاشت تا جاىي كه به هنگام قرار گرفنت در ه ابراهيم عزيز با محله به بت
اگر تو را حاجىت هست : منجنيق براى افتادن در آتش و جانبازى در راه دوست، در پاسخ سؤال جربئيل كه به او گفت

او با يقني به ! بوب به معامله برخيزدحاجت هست اما نه به تو؛ كه به مهني مقدار هم حاضر نشد با غري حم: بگو، گفت
آورد و به طور جّد و با تصميمى قاطع براى قرباىن كردن وى در راه   يك خواب، فرزند با كرامتش را به سرزمني ِمىن

او از بذل مال در راه حضرت حق تا حلظات آخر عمر دريغ نكرد، تا جاىي كه ! حضرت دوست كارد به گلويش كشيد
  .ان انتخابش را به مقام خليل الّلهى در زمينه اميان و عمل و اخالقش يافتندمالئكه اهلى داست

لوان عمل و معرفت، به عنوان  قرآن جميد از آن مرد بزرگ و حكيم سرتگ، قهرمان توحيد، ظرف اخالص و پاكى و 
  :هاى اهلى ياد كرد ابراهيم وفادار به متام پيمان
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  »1« » َوىفّ   َواْبراهيَم الَّذى

  ].اند؟ آگاهش نكرده[وفا كرد ] به پيمانش با خدا[مهان كه به طور كامل ]  است[ابراهيم ]  هاى يا به آنچه در صحيفه[و 

   اهل خوف و سالمت در قيامت

بر گذشته منهاى اگر . طمع و اميد به مغفرت و رمحت، بدون اميان و عمل، حمصول جداىي انسان از خوف ممدوح است
يدستان از عبادت و اميان و اخالق جز نقمت و عذاب  طاعت و آلوده به گناه و معصيت، و بر آينده اى كه براى 

شدمي و  دردناك ابدى نيست، خائف بودمي و اين خوف ما خوىف جّدى و قطعى بود، به اين طمع و اميد غلط دچار منى
يدست منى شد و زمينه دچار  دمي و ظرف وجودمان ازانواع معاصى ظاهره و باطنه پُر منىمان در عبادت و طاعت، فقري و 

بياييد مهچون سّيد سّجاد، آن عاشق واله، آن عابد زاهد، آن امام معصوم كه . گشت شدن به نقمت براى ما فراهم منى
ت و حريت هاى شبانه و طاعات روزانه عبادات و اخالقيات واميان و ناله انداخته، به پيشگاه حضرت  اش جهان را به 

  :حمبوب دست به دعا برداشته و در كمال تضرّع و زارى عرضه بدارمي

  »َوأْعِتْق رِقابَنا ِمْن نَِقَمِتك«

اى اميد اميدواران، اى آرامش قلب عاشقان، اى حممود حامدان، اى انيس ذاكران، اى جليس شاكران، ما را از ! اهلى
  .روز قيامت، و در يك كلمه از نقمت آزاد فرماهاى  عذاب و كيفر فردا، و جرميه

   سالمت فرداى قيامت از آِن اهل خوف و ترس است و جنات از نقمت و عذاب

______________________________  
  .37): 53(جنم  -)1(
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  :از آن آنان است، چنانكه قرآن جميد بر اين معنا داللت دارد

  »1« »ِلَمْن خاَف َمقاَم رَبِِّه َجنَّتانِ وَ 
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شت است]  كه احاطه و تسّلط او بر ظاهر و باطن هسىت است[و براى كسى كه از مقام پروردگارش    .برتسد دو 

  »2« »َوخاَف َوِعيدِ   ذِلك ِلَمْن خاَف َمقامى

ديد ]  لطف و رمحت[اين    .بيم داشته باشد]  عذامببه [ويژه كسى است كه از مقام من برتسد، و از 

  »3« »َفَمنَّ اللَُّه َعَليـَْنا َوَوقَانَا َعَذاَب السَُّمومِ * قَاُلوا ِإنَّا ُكنَّا قـَْبُل ِيف أَْهِلَنا ُمْشِفِقنيَ * بـَْعٍض يـََتَساَءلُونَ   َوأَقْـَبَل بـَْعُضُهْم َعَلى

  .*پرسند از هم مى]  و از احواالت گذشته[كنند  و به يكديگر روى مى

اد و ما را از * ترسان بودمي؛] از عذاب امروز[در ميان كسان خود ] در دنيا[ما پيش تر : گويند مى وىل خدا بر ما منت 
  .عذاب مرگبار حفظ كرد

ج    البالغه مصونّيت از عذاب در 

هشدارهاى  »ج البالغه«  هاى ملكوتى امرياملؤمنني عليه السالم براى مصونّيت انسان از نقمت و عذاب فردا، در خطبه
  :دهد عجيىب مى

ْعَدُه أَبداً، اْلَمْوَت َوقـُْربَُه، َوأِعدُّوا َلُه ُعدَّتَُه، َفإنَُّه يَأتى بِأْمٍر َعظيٍم، َوَخْطٍب َجليٍل، َويَْأتى ِخبَْريٍ ال َشرَّ بَـ  -ِعباَد اللّهِ  -َفاْحَذُروا
  ِمَن اْجلَنَِّة ِمْن عاِملها؟ َوَمْن أقـَْرُب ِمَن النّاِر ِمْن عاِملها؟ َوِبَشرٍّ الَخيـَْر بـَْعَدُه أَبداً، َفَمْن أقْـَربُ 

ْن ِظلُِّكْم، اْلَمْوُت َمْعُقوٌد ِبَنواصيُكْم، َوأنـُْتْم ُطَرداء اْلَمْوِت الَّذى إْن أَقْمُتْم َلُه أَخَذُكْم، َوإْن فـََرْرُمتْ ِمْنهُ أْدرََكُكْم َوُهَو أْلَزُم َلُكْم مِ 
نْ    ِمْن َخْلِفُكْم،  يا ُتْطوىَوالدُّ

______________________________  
  .46): 55(الرمحن  -)1(

  .14): 14(ابراهيم  -)2(

  .27 -25): 52(طور  -)3(
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ا َجديٌد، َوِحْلَيُتها  ُ   .َحديدٌ َفاْحَذُروا ناراً قـَْعُرها بَعيٌد، َوَحرُّها َشديٌد، َوَعذا

  »1« .داٌر لَْيَس فيها َرْمحٌَة، َوال ُتْسَمُع فيها َدْعَوٌة، َوال تـَُفرَُّج فيها ُكْربَةٌ 

اى  از مرگ و نزديك بودنش حذر مناييد، و براى آن ساز و برگ آماده كنيد، مرگ با امرى عظيم، و حادثه! بندگان خدا
شت از كسى كه كار . باشد با آن خريى منىبه خريى كه با آن شّرى نيست، يا شّرى كه . آيد بزرگ مى چه كسى به 

هاى مرگ  تر است؟ و چه كسى به جهّنم از آن كه عمل جهّنمى كند نزديكرت است؟ مشا رانده شده شىت كند نزديك
ست، و با تر ا افتيد، و اگر فرار كنيد مشا را خواهد يافت، مرگ از سايه مشا با مشا مهراه هستيد، اگر بايستيد به دستش مى

  .شود زلفتان گره خورده، و دنيا به دنبال مشا در نـََور ديده مى

جاىي كه رمحت در آن نيست، ناله و : برحذر باشيد از آتشى كه عمقش ناپيدا، و حرارتش شديد، و عذابش تازه است
  .كنند شنوند، و اندوهى را برطرف منى فرياد كسى را منى

  »2« .أَحٍد ِمْن َخْلِقهِ   ِبِرضى َفاتـَُّقوا اللَّه، َوال ُتْسِخُطوهُ 

  .پس تقواى خدا پيشه كنيد و براى خشنودى كسى خود را به سخط حضرت حق دچار نكنيد

به حقيقت بيا بيدار شو، و به عرصه گاه بيناىي و آگاهى قدم بگذار و اين معنا را كه خدا و انبيا و امامان بر آن تأكيد 
كم و زياد و كوچك و بزرگ و اندك و بيش حىت به اندازه آنچه كه از تراش ختته و در برابر  : دارند به خود بباوران كه

ريزد و به مقدار پوست نازك بني خرما و هسته آن و به قدر خنى كه وسط شكاف هسته خرما است در  سنگ بر زمني مى
   اين. فرداى قيامت مسئوىل و مورد مؤاخذه قرار خواهى گرفت

______________________________  
  .27نامه : ج البالغه -)1(

  .248: أعالم الدين -)2(
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هايش به حسابت خواهد  گذرد و آنچه در برون دارى حىت اشارات چشم و خيانت معنا را بدان كه آنچه در درونت مى
  .آمد
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اشك چشمت سرازير گردد، برابر آنچه در قرآن جميد و   خواهى قلبت خاشع شود و اعضايت به لرزه آيد و راسىت، اگر مى
گفتار انبيا و امامان درباره قيامت آمده، از اهوال عظيمش و رنج و دردش و شّدت و ِحّدت مسائلش مهه و مهه را در 
 ميدان نفس جمّسم كن، باشد كه از اين طريق مصونيت خود را از خزى دنيا و عذاب آخرت تضمني مناىي و خود را از

اى دست نياز به درگاه ىب نياز دراز كىن و با خضوع و خشوع از  نقمت امروز و فردا رهانيده و آزاد سازى و تا زنده
  :حضرت رّب العزّه خبواهى كه

  »َوأْعِتْق رِقابَنا ِمْن نَِقَمِتك«

  :بلبل گلستان عشق، حافظ شوريده حال، خطاب به حضرت حمبوب گويد

 ياد بربروى بنماى و وجود خودم از 
 

 خرمن سوختگان را مهه گو باد برب

 ما چو دادمي دل و ديده به طوفان بال
 

 گو بيا سيل غم و خانه ز بنياد برب

  زلف چون عنرب خامش كه ببويد هيهات
 

 اى دل خام طمع اين سخن از ياد برب

  سينه گو شعله آتشكده فارس بُكش
 

 ديده گو آب رخ دجله بغداد برب

  

  )شريازىحافظ (

   اعضا و جوارح، شاهدان اعمال در قيامت

اين را بدان كه جوارحت در قيامت شاهدان عمل، اعضايت جنود حق، ضمايرت جاسوسان او و پنهانت آشكار حمضر 
ها كه از آن غافل گذشىت و چه  ها و طاعت چه بسيار گناهاىن كه فراموشت شده، چه عبادت. حضرت رّب االرباب است

   كه بر قبحش مطّلع شدى و بر آن شرمنده گشىت در حاىل كه شرمتهاىي   آلودگى
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دامن با چه قدمى و با كدام روىي  فايده نداشت، و به وحشت افتادى در صورتى كه ترس و وحشتت سودمند نبود، منى
ض اعمال، پاسخ آن حمبوب را بدهى و با كدام قلب خواهى در برابر موال قرار بگريى، و با چه زباىن به وقت عر  مى
  !خواهى به انديشه برخيزى؟ مى

  :اگر حضرت موال در آن صحنه به تو بگويد

آيا از من حيا نكردى كه با اعمال قبيحه به جنگ من آمدى، در حاىل كه از خجالت و حياىي كه از بندگامن ! بنده من
چه شد كه از مردم شرم كردى وىل از من كه مهه جا با تو بودم خجالت داشىت آن اعمال را به پنهاىن اجنام دادى؟ 

آيا من در نزد تو از بندگامن . هايت رادر برابر مردم قرار دادم، تو با گناه ومعصيت با من معامله كردى نكشيدى؟ من خوىب
  !بودى؟اين چه برنامه بود كه دچارش ! مرا كوچك مشردى و عبادم را بزرگ دانسىت! تر بودم؟ سبك

   جنات از نقمت و عذاب در روايات

براى جنات از نقمت و عذاب، به اميان و عمل صاحل و مكارم اخالق يعىن عفو و حلم و كرم و گذشت و مهرباىن و 
چشم پوشى و جود و سخا و خشوع و خضوع و رأفت آراسته شويد كه خداوند مهربان به اين امور دستور داده و 

ها را از ديده حمّبت انداخته  ه و آراسته به اين حقايق را حمبوب خود دانسته و تارك اين واقعيتبندگانش را ترغيب فرمود
  .است

   مصونيت از نقمت در كالم رسول خدا صلى اهللا عليه و آله

  

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله براى دورى از نقمت در حديث بسيار جالىب مى

ِمَن الشَّك إَىل اْلَيقِني، و ِمَن الرِّياء إَىل اإلْخالِص، َوِمَن الرَّْغَبِة إَىل : َمخْسٍ   ُكلِّ عاملٍِ َيْدُعوُكْم ِمْن َمخٍْس إىلال َجتِْلُسوا إّال ِعْنَد  
   الرَّْهَبِة، َوِمَن اْلِكْربِ إَىل 
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از شك به يقني، از ريا به : منشينيد جز در پيشگاه انسان بينا و آگاهى كه مشا را از پنج چيز به پنج چيز دعوت كند
  .اخالص، از اميد غلط به ترس حقيقى، از كرب به تواضع و از فريب و خيانت و خدعه به صاىف و پاكى و سالمت

  :و نيز فرمود

أَحبَّ  َعْيِنِه ُدُموٌع، َوَلْو ِمْثُل ُرُؤوِس الذُّباِب ِمْن َخْشَيِة الّلِه إّال َحرََّمُه الّلُه َعَلى النّار؛ و ما ِمْن َقْطَرةٍ  ما ِمْن َعْبٍد ُمؤِمٍن َختْرُُج ِمنْ 
  »2« .َوَقْطَرِة َدٍم ىف َسبيِل الّلهِ ! ِمْن َقْطَرِة َدْمٍع ِمْن َخْشَيِة الّلهِ   إَىل الّلِه َتعاىل

اش بريزد مگر اين كه خداوند وجودش را به آتش حرام   ازه سر مگس از خشيت حق اشك از ديدهمؤمىن نيست كه به اند
  .تر از اشك از خشيت، و قطره خون در راه خدا نيست اى در پيشگاه حضرت حق حمبوب قطره. كند

  :و نيز فرمود

 .يـَْرَحَم الّناَس عامَّةً   لَْيَس َرْمحَُة أَحدُِكْم ىف ُخَوْيَصِة أْهِلِه َحّىت : ، َفقالَ ُكلُّنا نـَْرَحُم يا َرُسوَل اللّهِ : َفقيلَ . ال َيْدُخُل اجلَْنََّة إّال َرحيمٌ 
»3«  

شت منى   :فرمود. مهه ما اهل رمحت هستيم: عرضه شد. شود جز رحيم وارد 

شت با رمحت به متام مردم ميّسر است   .رمحت فقط در اهل خود نيست، بلكه دخول 

______________________________  
، 10، باب 327/ 8: ؛ مستدرك الوسائل18، حديث 13، باب 188/ 71: ؛ حبار األنوار272: أعالم الدين -)1(

  .9570حديث 

  .274: أعالم الدين -)2(

  .695/ 1: ؛ فيض القدير274: أعالم الدين -)3(
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   ت در كالم امام صادق عليه السالممصونّيت از نقم
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يِن، َوقـَّواُه بِاْلَيقِني، فَاْكَتفى  إذا أَحبَّ الّلُه َتعاىل  .ِباْلَعفافِ   ِباْلَكفاِف، َواْكَتسى  َعْبداً أْهلََمُه الطّاَعَة، َوأْلَزَمُه اْلَقناَعَة، َوفـَقََّههُ ِىف الدِّ
»1«  

كند و با يقني به  ملَهم به طاعت وملزم به قناعت و دين شناس مىچون حمّبت و عشق حق متوجه عبد شود، او را 
حقايق، بر قدرت معنوى و روحى او بيفزايد، پس كارش به جاىي رسد كه به كفاف از روزى حق اكتفا كند و به لباس 

  .عفاف خود را بپوشاند

  :كند كه حسن بن يقطني از پدرش از جّدش حكايت مى

يدست و فقري  اى از ماليات بر عهده من بود كه اگر مى د واىل اهواز شد، ماندهمردى از كاتباِن حيىي بن خال گرفت 
او اهل گذشت نيست، به انتظار باش كه مانده ماليات را بر تو اّدعا  : به من گفتند. ماند شدم و چيزى در بساطم منى مى

بردم، به وجود مقدس حضرت صادق عليه السالم ترسيدم، به حضرت رّب العزّه پناه  از اين كه با او مالقات كنم مى. كند
  :راهنماىي شدم، مشكلم را به حضرت عرضه داشتم، آن منبع كرامت بر كاغذى كوچك نوشت

نَـْفِسِه، أْو َصَنَع إلَْيِه إنَّ لِّلِه ىف ِظلِّ َعْرِشِه ِظال ال َيْسُكُنُه إّال َمْن نـَفََّس َعْن أخيِه ُكْربًَة، أْو أعانَُه بِ : ِبسِم الّلِه الرَّْمحِن الرَّحيمِ 
  »2« .َمْعُروفاً َوَلْو ِبِشقِّ َمتَْرٍة، َوهذا أُخوك، َوالسَّالمُ 

گريد مگر كسى كه  اى است كه در آجنا مسكن منى براى خداوند در سايه عرشش سايه: به نام خداوند خبشنده مهربان
   رجنى را از برادرش بردارد، يا وى

______________________________  
  .14671، حديث 11، باب 36/ 13: ؛ مستدرك الوسائل278: أعالم الدين -)1(

  .193: ؛ عدة الداعى289: أعالم الدين -)2(
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باشد، و آورنده نامه برادر  را در امر زندگى كمك دهد، يا كار نيكى در حّقش اجنام بدهد گر چه به اندازه نصف خرما
  .توست
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   مصونّيت از نقمت در كالم امام على عليه السالم

  

  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم براى مصونيت از نقمت مى

  »1« .نـَبِّْه بِالتـََّفكُِّر قـَْلَبك، َوجاِف َعِن اللَّْيِل َجْنَبك، َواتَِّق الّلَه َربَّك

لو از بسرت بردار، و . حقايق دلت را بيدارى و بيناىي دهها و  با انديشه در واقعيت به هنگام شب براى راز و نياز با حق، 
  .تقوا و پرهيز از هر حرامى را رعايت كن

  »2« .إنَّ التـََّفكَُّر َيْدُعو إَىل اْلِربِّ َواْلَعَمِل ِبهِ : َقاَل أمريُاملؤمنَني عليه السالم

  .مهانا انديشه و تفكر در امور، كشاننده انسان به خوىب و عمل به آن است :امري املؤمنني عليه السالم فرمود

   توضيح حديث تفّكر در كالم جملسى

  :فرمايد در شرح اين روايت مى -رضوان الّله عليه -مغز متفّكر علم حديث حضرت عالمه جملسى

بزرگى و عظمت حق كه دعوت  هاى درست است، چون تفّكر در تفّكر وارد در اين حديث شامل مهه اقسام انديشه
كند به  هاى زودگذر آن كه دعوت مى كند به ترس از مقام او و اطاعت از دستورهايش؛ و تفّكر در فناى دنيا و لّذت مى

  كند به پريوى از آنان؛ و تفّكر در ترك آن؛ و تفّكر در سراجنام نيكوكاران كه دعوت مى

______________________________  
  .183/ 2: ؛ جمموعة ورام12688، حديث 5، باب 183/ 11: ؛ مستدرك الوسائل1، حديث 54/ 2 :الكاىف -)1(

  .12698، حديث 5، باب 186/ 11: ؛ مستدرك الوسائل5، حديث 55/ 2: الكاىف -)2(
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تفّكر در اسرار عبادات و اهداف آن كه دعوت كند به دورى از اعمال و اخالق ايشان؛ و  عاقبت جمرمان كه دعوت مى
كند به تكميل طاعات  كند به دورى از اعمال و اخالق ايشان؛ و تفّكر در اسرار عبادات و اهداف آن كه دعوت مى مى
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ا و تفّكر در درجات ملكوتى آخرت كه دعوت مى كند براى حتصيل آن درجات و كماالت  و كوشش براى رفع نقايص آ
  ....و 

شود، چه بسا كه تفّكر و انديشه در وجود  هر انديشه صحيحى انسان را به مقصد و منظور مثبىت رهنمون مى آرى،
روم، دِر متام حقايق را به روى انسان  خويش در اين كه كيستم، از كجامي، از كه هستم، تا كى هستم، و به كجا مى

  .بگشايد

   مكارم اخالق در كالم امام صادق عليه السالم

  :فرمايد صادق عليه السالم درباره مكارم اخالق مىامام 

 َواْعَلُموا أنَّ ذِلك َخيـٌْر، َوإْن ال إنَّ الّلَه َعزََّوَجلَّ َخصَّ ُرُسَلُه ِمبَكارِم األْخالِق، َفاْمَتِحُنوا أنـُْفَسُكْم، فِإْن كاَنْت فيُكْم َفاْمحَُدوا الّلهَ 
اْلَيقُني َوالَقناَعُة والصَّبـُْر َوالشُّْكُر َواحلِْْلُم َوُحْسُن اْخلُْلِق والسَّخاءُ : َفَذَكَرها َعَشرَةً : قالَ . إلَْيِه فيها َتُكْن فيُكْم َفاْسأُلوا الّلَه َواْرَغُبوا

  »1« .َوأداَء األمانَةِ بـَْعُضُهْم بـَْعَد هِذِه اخلِْصاِل اْلَعَشَرِة َو زاَد فيَها الصِّْدَق   َوَروى: قال. َوالَغيْـَرُة َوالشَّجاَعُة َواْلُمُروَّةُ 

خداوند عز و جل رسوالنش را به مكارم اخالق خمصوص منوده، پس خود را بيازماييد، اگر مكارم اخالق در مشا وجود 
دارد خدا را به اين نعمت سپاس گوييد و بدانيد كه اين خري است، و اگر در مشا نباشد آن را از خدا خواهش كنيد و به 

ا ابتهال و زارى مناييد پيشگاه خدا براى به دست ا را به ده مشاره . آوردن آ راوى گويد امام صادق عليه السالم آ
  :فرمودند

______________________________  
  .18، حديث 59، باب 371/ 67: ؛ حبار األنوار2، حديث 56/ 2: الكاىف -)1(
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برخى اين ده خصلت را : گويد. حلم، خوش خلقى، سخاوت، غريت، شجاعت، مرّوتيقني، قناعت، صرب، شكر، 
ا صدق و اداى امانت را نيز افزوده است   .روايت كرده و به آ

  :امام صادق عليه السالم فرمود

، واإلْنصاُف ِمْن نـَْفِسهِ اإلْنفاُق ِمْن إْقتاٍر، و : َثالٌث َمْن أَتى الّلَه ِبواِحَدٍة ِمنـُْهنَّ أْوَجَب الّلُه َلُه اْجلَنَّةَ    »1« .اْلِبْشُر جلَِميِع اْلعاملَِ
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شت را بر او واجب كند ا به ديدار خدا رود  در حال تنگدسىت انفاق كند، با . سه چيز است كه هر كس با يكى از آ
  ).خودش باشد حق را بگويد اگر چه به زيان(متام مردم جهان خوشروىي منايد، و به ديگران نسبت به خود انصاف دهد 

   علل نقمت

   گناهان تغيري دهنده نعمت

  

  :فرمايند امام سجاد عليه السالم در حديث ذيل به علل نَِقم اشاره مى

وَُكْفراُن النـَِّعِم، َوتـَْرُك الشُّكِر؛ اْلبَـْغُى َعَلى الّناِس، َوالزَّواُل َعِن اْلعاَدِة ِىف اخلَْْريِ َواْصِطناِع اْلَمْعُروِف، : إنَّ الذُّنُوَب الَّىت تـَُغيـُِّر النـَِّعمَ 
  : قاَل الّلُه َتعاىل

  »2« »يـَُغيـُِّروا َما بِأَنُفِسِهمْ   ِإنَّ اللََّه َال يـَُغيـُِّر َما ِبَقْوٍم َحىتَّ 

ستم بر مردم، از دست دادن حالىت كه مورث اجنام : گناهاىن كه باعث تغيري نعمت حق بر عبد است عبارت است از
  يقيناً خدا سرنوشت هيچ ملىت را: فرمايد تعطيل كردن نيكى به مردم، كفران نعمت و ترك شكر؛ خداوند مىخوىب است، 

______________________________  
  .15952، حديث 107، باب 161/ 12: ؛ وسائل الشيعة2، حديث 103/ 2: الكاىف -)1(

  .11): 13(رعد  -)2(
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از صفات خوب و رفتارشايسته و [دهد تا آن كه آنان آنچه را  تغيري منى]  به سوى بال، نكبت، شكست و شقاوت[
  .ها و گناه تغيري دهند در وجودشان قرار دارد به زشىت]  پسنديده

   گناهان موّرث پشيماىن
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نُوُب الَّىت ُتوِرُث النََّدمَ    :لُّه؛ قاَل الّلُه ىف ِقصَِّة قابيَل حَني قـََتَل أخاُه فـََعَجَز َعْن َدْفِنهِ قـَْتُل النـَّْفِس الَّىت َحرََّم ال: َوالذُّ

  »1« »َفأْصَبَح ِمَن الّناِدمنيَ 

   ، َوتـَْركُ 

، َوَمْنُع الزَّ   ِصَلِة الرَِّحِم حَني يـَْقِدُر، َوتـَْرُك الصَّالِة َحّىت  َحيُْضَر اْلَمْوُت َويـَنْـَغِلَق   كاِة َحّىت َخيْرَُج َوقْـُتها، َوتـَْرُك اْلَوِصيَِّة َوَردِّ اْلَمظاملِِ
  .اللِّسانُ 

رخينت خون انسان كه خداوند آن را حرام فرموده؛ حضرت حق در داستان : گناهاىن كه باعث پشيماىن و ندامت است
رك صله رحم و ت. ايتاً از پشيمانان شد: فرمايد قابيل كه در مقام كشنت برادرش هابيل برآمد و از دفن وى عاجز ماند مى

در زمان قدرت، وترك مناز تا وقت بگذرد، و ترك وصّيت، و ترك رّد مظامل، و منع كردن زكات تا وقت حضور مرگ و 
  .بسته شدن زبان

   گناهان زايل كننده نعمت

  

نُوُب الَّىت تُزيُل النـَِّعمَ    .ِِْم، َوالسُّْخرِيَّةُ ِمنـُْهمِعْصياُن اْلعاِرِف، َوالتَّطاُوُل َعَلى النّاِس، َواالستهزاءُ : َوالذُّ

با شناخت به گناه مرتكب گناه شدن، تعّدى و جتاوز به حقوق مردم، ريشخند كردن : گناهاىن كه باعث زوال نعمت است
  .ها، خوار منودن افراد انسان

______________________________  
  .31): 5(مائده  -)1(
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   گناهان دافع نعمت
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نُوُب الَّىت َتْدَفُع الِقْسمَ  بوِد إْظهاُر االْفِتقاِر، َوالنـَّْوُم َعِن َصالِة اْلَعَتَمِة، َوَعْن َصالِة اْلَغداِة، َواْسِتْحقاُر النـَِّعِم، َوَشْكَوى اْلَمعْ : َوالذُّ
  .َعزََّوَجلَّ 

فقر و احتياج، خواب ثلث اول شب كه باعث از دست رفنت اظهار : گذارد روزى و نعمت به انسان برسد گناهاىن كه منى
  .مناز است، خوابيدن تا قضا شدن مناز صبح، كوچك مشردن نعمت، و شكايت و گاليه از حضرت معبود عز و جل

   درى است گناهاىن كه باعث پرده

  

نُوُب الَّىت تـَْهِتك اْلِعَصمَ  عاِطى ما ُيْضِحك الّناَس، َواللَّْغُو، واْلُمزاُح، َوذِْكُر ُعُيوِب النّاِس، ُشْرُب اخلَْْمِر، َوَلْعُب اْلِقماِر، َوتَ : َوالذُّ
  .َوُجماَلَسُة أْهِل الرَّيبِ 

، كار )دلقك بازى(شراخبوارى، قمار بازى، اجنام كارى كه به ناحق مردم را خبنداند : گردد گناهاىن كه باعث پرده درى مى
  .معاشرت با اهل شّك و ترديدجا، گفنت عيوب مردم، و  بيهوده، شوخى ىب

  گناهان نازل كننده بال

  

نُوُب الَّىت تـُْنزُِل اْلَبالءَ    .تـَْرُك إغاثَِة اْلَمْلُهوِف، َوتـَْرُك ُمعاَونَِة اْلَمْظُلوِم، َوَتْضييُع األْمِر بِاْلَمْعُروِف َوالنـَّْهِى َعِن اْلُمْنَكرِ : َوالذُّ

فريادرسى نسبت به انسان دلسوخته گرفتار، و ترك يارى مظلوم، و ضايع كردن امر به ترك : گناهاىن كه باعث نزول بالست
ى از منكر   .معروف و 

  330: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   گناه محايت از دمشنان

  

نُوُب الَّىت تُديُل األْعداءَ    .اْلَمْحُظوِر، َوِعْصياُن اْألْخياِر، َواْالْنِقياُد إَىل اْألْشرارِ اْلُمجاَهَرُة بِالظُّْلِم، َوإْعالُن اْلُفُجوِر، و إباَحُة : َوالذُّ
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آشكارا ظلم كردن، معصيت در برابر مهگان، حالل دانسنت حرام، سرپيچى از : گناهاىن كه باعث پريوزى دمشنان است
  .خواسته نيكان، اطاعت از بدكاران

   گناه و مرگ زودرس

  

نُوُب الَّىت تـَُعجُِّل  ماَمِة ِبَغْريِ َقطَيعُة الرَِّحِم، َواْلَيمُني اْلفاِجَرُة َواألْقواُل اْلكاِذبَُة، َوالزِّنا، َوَسدُّ طُُرِق اْلُمْسِلمَني، َوادِّعاءُ اْإل : اْلَفناءَ َوالذُّ
  .َحقٍّ 

جاى  ىبقطع رحم، سوگند دروغ، گفتار به كذب، زنا، بسنت راه مسلمني، و اّدعاى : گناهاىن كه باعث مرگ زودرس است
  .رهربى

   گناه و قطع اميد از حق

  

نُوُب الَّىت تـَْقَطُع الرَّجاءَ    .، َوالتَّْكذيُب ِبَوْعِد الّلهِ  اْلَيأُس ِمْن َرْوِح الّلِه، َواْلُقُنوُط ِمْن َرْمحَِة الّلِه، َوالثـَِّقُة ِبَغْريِ الّلِه َتعاىل: َوالذُّ

دى از رمحت حضرت رب، دلسردى از عنايت حق، تكيه به غري ناامي: گناهاىن كه باعث قطع اميد از رمحت حق است
  .پروردگار متعال، تكذيب وعده اهلى

  گناه و تريه شدن فضا

  

   السِّْحُر والِكهانَُة واْإلمياُن ِبالنُُّجوِم َوالتَّكذيبُ : والذٌّنُوُب الَّىت ُتِظلُم اهلواءَ 

  331: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .ُق الوالَدْينِ ِباْلَقَدِر وعقو 

گناهاىن كه باعث تريه شدن فضاست، سحر و جادوگرى، عقيده به اين كه ستارگان در سرنوشت دخالت دارند، تكذيب 
  .مقدَّرات اهلى و عاق پدر و مادر شدن
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  شكسته شدن حرمت بني حق و عبد

  

نُوُب الَّىت َتْكِشُف اْلِغطاءَ  اْألداِء، َواْإلْسراُف ِىف النـََّفَقِة َعَلى الباِطِل، َواْلُبْخُل َعَلى األْهِل َواْألْوالِد َوَذِوى اْالْسِتدانَُة ِبَغْريِ نِيَِّة : َوالذُّ
ينِ    .اْألْرحاِم، َوُسوءُ اْخلُْلِق، َوِقلَُّة الصَّْربِ، َواْسِتْعماُل الضََّجِر َواْلَكَسِل، َواْالسِتهانَُة ِبَأْهِل الدِّ

وام گرفنت با نّيت بازنگرداندن، زياده روى در بيهوده : ده حرمت بني حق و عبد استگناهاىن كه باعث برداشته شدن پر 
خرج كردن، خبل ورزى نسبت به اهل و اوالد و خويشان، بدخلقى، كم صربى، اقامت در فضاى تنبلى و كسالت، سبك 

  .مشردن اهل دين

  گناه و عدم استجابت دعا

  

نُوُب الَّىت تـَُردُّ الدُّعاءَ  وءُ النـِّيَِّة، َوُخْبُث السَّريرَة، َوالنِّفاُق َمَع اْإلْخواِن، َوتـَْرُك التَّْصديِق ِباْإلجابَِة، َوَتأخُري الصَّالِة سُ : َوالذُّ
ا، َوتـَْرُك التـََّقرُِّب إَىل الّلِه َعزَّ وَجلَّ بِاْلِربِّ َوالصََّدَقِة، َواْسِتْعماُل اْلَبذ  اْلَمْفُروَضِة َحّىت  ُ   .اِء َواْلُفْحِش ِىف اْلَقْولِ َتْذَهَب أْوقا

بدى نّيت، آلودگى باطن، دوروىي با برادران ديىن، باور نداشنت اجابت دعا از : گناهاىن كه باعث عدم استجابت دعاست
هاىي كه سبب تقّرب به حق است، ترك صدقه، ناسزا و  جانب حق، تأخري مناز واجب تا از بني رفنت وقت آن، ترك نيكى

  .فحش در گفتار

  332: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   گناه و حبس باران

  

نُوُب الَّىت َحتِْبُس َغْيَث السَّماءِ  َجْوُر احلُّْكاِم ِىف اْلَقضاِء، َوَشهاَدُة الزُّوِر، وَِكْتماُن الشَّهاَدِة، َوَمْنُع الزَّكاِة َواْلَقْرِض َواْلماُعوِن، : َوالذُّ
  »1« .أْهِل اْلَفْقِر َواْلفاقَِة، َوظُْلُم اْلَيتيِم َواْألْرَمَلِة، َوانِْتهاُر الّساِئِل َو َردُُّه بِاللَّْيلِ   َوِقساَوُة اْلُقُلوِب َعلى
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ستم داوران در مسأله قضا، شهادت به ناحق، كتمان شهادت، منع زكات و قرض، : گناهاىن كه باعث حبس باران است
مردم و به خصوص مهسايگان بدان نيازمندند، سخت دىل نسبت به اهل منع اشياىي از قبيل ظرف، فرش و اثاث و آنچه 

يدستان و بيچارگان، راندن سائل به قهر و تلخى، رد كردن حاجتمند به وقت  فقر و فاقه، ستم بر يتيم و بيوه زنان و 
  .شب

انّيه حضرت امام زين العابدين عليه در روايت باال، تقريباً به هفتاد و پنج گناه، از جانب جامع اسرار اهلّيه و ظرف انوار ربّ 
هاىي كه هر يك از اين گناهان در آخرت دارد و در  اّما نقمت. ها در دنياست السالم اشاره شده كه مورث اقسام نقمت

  .قرآن جميد و روايات به آن اشاره رفته شرحش مساوى با مثنوى هفتاد من كاغذ خواهد شد

اى از عذاب جهّنم و نقمت  خواند كه در آن دعا به گوشه ب خود، دعاىي مىامام سّجاد عليه السالم پس از مناز ش
  :آخرت اشاره داشت، سپس از حضرت حق جنات از گرفتارى فردا را در خواست داشت

اى، و فراگريى آن را نسبت به  برم به تو از آتشى كه آن را بر اهل معصيت سخت و شديد قرار داده پناه مى! پروردگارا«
  روى گردان از خشنوديت هستندآنان كه 

______________________________  
/ 16: ؛ وسائل الشيعة215 -212: ؛ عدة الّداعى2، حديث 271 -270: متام روايت در معاىن االخبار -)1(

  .21556، حديث 41، باب 282 -281

  333: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

سهلش دردناك و دورش نزديك است، آتشى كه بعضى از آن بعض ديگر را  اى، از آتشى كه نورش تاريكى، وعده داده
كند و به اهلش محيم  برد، آتشى كه استخوان را خاكسرت مى خورد و برخى از آن به برخى ديگر محله و يورش مى مى
برابرش خاشع و كند و بر كسى كه در  چشاند، و به كسى كه در برابر او تضرّع كند و از او مهرباىن طلبد رحم منى مى

هاى جهّنم كه  برم به تو از عقرب پناه مى. چشاند ترين درد را مى تسليم است قدرت ختفيف ندارد و به گرفتارانش سخت
برم به تو از آشاميدىن جهّنم كه امعا و احشاى  پناه مى. دهانشان باز است و مارهاىي كه داراى نيش پرزور و قوى هستند

  .كند ان را از جا مىهاش اهلش را قطع كرده و دل



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

مرا به طاعت و عبادت و اخالق و عمل و اميان و عشق كه باعث جنات از آن عذاب است توفيق ده، كه جز با ! اهلى
اهلى و رىب و سيدى و  »1« ».عنايت و رمحت و لطف و مرمحت و كرم و آقاىي تو كسى از آن عذاب رهاىي ندارد

  :موالى

  گردماگر چون خاك پامامل كىن خاك درت  
 

  و گر چون گرد بر بادم دهى گرد سرت گردم

سازم به دست خويش  كشى خنجر كه مى
   قربانت

چه لطفست اين كه من قربان دست و خنجرت  
  گردم

  تو ماه كشور ُحسّىن و شاه لشگر خوبان
 

  گداى كشورت باشم اسري لشگرت گردم

  پس از ُمردن چو در پرواز آيد مرغ جان من
 

  حرم بر گرد قصر و منظرت گردمچو مرغان 

  

  )هالىل جغتاىي(

______________________________  
  .177/ 10: ؛ مستدرك سفينة البحار100، حديث 24، باب 324/ 8: حبار األنوار -)1(

  334: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َويَا َمْن تـَنـَْقِطُع ُدوَن ُرْؤيَِتِه » 4«ُحمَمٍَّد َوآِلِه واْجَعْل َلَنا َنِصيباً ِيف َرْمحَِتَك َويَا َمْن َال تـَْفَىن َخزَاِئُن َرْمحَِتِه َصلِّ َعَلى » 3«[ 
ْمَنا َعَلْيَك َويَا َمْن َتْصغُُر ِعْنَد َخَطرِِه اْألَْخَطاُر َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد وآِلِه وَكرِّ » 5«اْألَْبَصاُر َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد وآِلِه وأَْدنَِنا ِإَىل قـُْرِبَك 

  ] َويَا َمْن َتْظَهُر ِعْنَدُه بـََواِطُن اْألَْخَباِر َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد وآِلِه وَال تـَْفَضْحَنا َلَدْيكَ » 6«

ره و سهمى قرار ده! شود هاى رمحتش نابود منى و اى آن كه خزينه   .بر حممد و آلش درود فرست، و از رمحتت براى ما 

و اى آن كه . بر حممد و آلش درود فرست، و ما را به قرب خود نزديك كن! ز ديدنش قطع استها، ا و اى آن كه ديده
بر حممد و آلش درود فرست، و ما را در پيشگاهت ارمجند دار، و اى ! ها كوچك است گاه مقامش، مهه مقام نزد عرصه

  .شود، بر حممد و آلش درود فرست آن كه خربهاى پنهاىن، نزدش آشكار مى
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  .ا نزد خود رسوا مكنو ما ر 

  :در مجالت ملكوتى و حكيمانه باال به چند حقيقت بسيار مهم اشاره شده

  .ايت ايت در ىب رمحت ىب - 1

  .مسأله با عظمت قرب - 2

  .كرامت عاىل انساىن  - 3

  

  335: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .رسواىي و افتضاح جمرمان - 4

   ايت ايت در ىب رمحت ىب - 1

در نزديك به سيصد و چند آيه قرآن جميد اين سند  -جّل جالله -مسأله بسيار مهم و باعظمت رمحت حضرت رّب العزّه
  .ها، مطرح است حقايق و منبع واقعيت

رمحت رمحانّيه شامل متام موجودات هسىت، و رمحت رحيمّيه شامل مكّلفيىن است كه آراسته به اميان و عمل صاحل و اخالق 
  .برند در متام شؤون حيات در عرصه گاه تقوا و پرهيز از گناه به سر مى اند و حسنه

  رمحت خداوند در قرآن جميد

  

  :رمحت جناب حق فناناپذير و نسبت به متام ُملك وملكوت فراگري است

  رمحت واسعه خداوند

  »1« »فـَُقْل َربُُّكْم ُذو َرْمحٍَة واِسَعةٍ 
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  .پروردگارمان صاحب رمحىت گسرتده است: بگو

  »2« »ٍء َفَسَأْكُتبـَُها ِللَِّذيَن يـَتـَُّقوَن َويـُْؤتُوَن الزََّكاَة َوالَِّذيَن ُهم ِبآيَاتَِنا يـُْؤِمُنونَ  َوَرْمحَِيت َوِسَعْت ُكلَّ َشيْ 

پرهيزند و  مى] پرسىت و ارتداد از شرك، كفر، بت[و رمحتم مهه چيز را فرا گرفته است، پس به زودى آن را براى كساىن كه 
  .دارم آورند، مقّرر و الزم مى پردازند و به آيامت اميان مى ت مىزكا

______________________________  
  .147): 6(انعام  -)1(

  .156): 7(اعراف  -)2(
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   رمحت اهلى و جنات از قهر و عذاب

رهاند و از چنگال سخط و غضب او كه متوجه  عذاب مىرمحت حضرت اوست كه انسان شايسته رمحت را از قهر و 
  :دهد عاصيان و فتنه گران و ظاملان است جنات مى

  »1« »َجَبٍل يـَْعِصُمين ِمَن اْلَماِء َقاَل َال َعاِصَم اْليـَْوَم ِمْن أَْمِر اللَِّه ِإالَّ َمن َرِحمَ   َقاَل َسآِوي ِإَىل 

امروز در برابر عذاب خدا هيچ نگه : نوح گفت. برم نگه دارد، پناه مىآب ]  اين[به زودى به كوهى كه مرا از : گفت
  .كند رحم] خدا بر او[اى نيست مگر كسى كه  دارنده

   رمحت اهلى در برابر نفس اماره

رمحت حضرت اوست كه به هنگام محالت خطرناك نفس اّماره و متام مفاسد فردى و خانوادگى و اجتماعى از انسان 
هاى آن گرگ درنده حفظ  ها و ضررها و خسارت اب جنات را به روى آدمى مفتوح و وى را از زياندستگريى كرده و ب

  :كند مى

  »2« »ِإنَّ النـَّْفَس َألَمَّاَرٌة بِالسُّوِء ِإالَّ َما َرِحَم َريبِّ 

  .دهد مگر زماىن كه پروردگارم رحم كند زيرا نفس طغيان گر، بسيار به بدى فرمان مى
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   رس روز قيامترمحت اهلى، فرياد

   رمحت حضرت اوست كه در عرصه گاه عجيب و غريب حمشر، به فرياد اهل

______________________________  
  .43): 11(هود  -)1(

  .53): 12(يوسف  -)2(
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  :رسد دارندگان اخالق و عمل صاحل مىدل و عاشقان واله و مؤمنان ثابت قدم و بيداران راه و بينايان آگاه و 

  »1« »ِإالَّ َمن َرِحَم اللَُّه ِإنَُّه ُهَو اْلَعزِيُز الرَِّحيمُ * يـَْوَم َال يـُْغِين َمْوًىل َعن َمْوًىل َشْيئاً َوَال ُهْم يُنَصُرونَ 

* شوند؛ يارى منى] ندآلوده به شرك و كفر [كند، و چون  مهان روزى كه هيچ دوسىت چيزى از عذاب را از دوستش دفع منى
  .ناپذير و مهربان است مگر كسى كه خدا او را مورد رمحت قرار داده است؛ زيرا او تواناى شكست

   رمحت اهلى، مانع فروافتادن انسان در سيّئات

اى خوىب از انسان  رمحت حضرت اوست كه مانع فرو افتادن انسان در سّيئات است، كه اگر عنايت و لطف او نباشد ذرّه
  :شود ادر منىص

  »2« »َوِقِهُم السَّيَِّئاِت َوَمن َتِق السَّيَِّئاِت يـَْوَمِئٍذ فـََقْد َرِمحَْتهُ َوذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

اى؛ و  ترديد او را مورد رمحت قرار داده ها نگه دارى ىب ها نگه دار، و هر كه را در آن روز از عقوبت و آنان را از عقوبت
  .اىب بزرگ استاين مهان كامي

  چرا نه در پى عزم ديار خود باشم
 

  چرا نه خاك سر كوى يار خود باشم

  تامب غم غريىب و غربت چو بر منى
 

  به شهر خود روم و شهريار خود باشم
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  ز حمرمان سراپرده وصال شوم
 

  ز بندگان خداوند گار خود باشم

 حافظ بود كه لطف ازل رهنمون شود
 

  شرمسار خود باشموگرنه تا به ابد 

  

  )حافظ شريازى(

______________________________  
  .42 -41): 44(دخان  -)1(

  .9): 40(غافر  -)2(

  338: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   رمحت اهلى براى رفع خسران

  .اى است كه به طور مكّرر در قرآن جميد به آن اشاره شده خسارت مسأله

فروافتادن در گناه و عدم توبه است، اگر گريبانگري انسان شود رهاىي از آن مشكل و چنانكه انسان خسارت كه حمصول 
تنها راه رهاىي از خسارت، اّتصال به . با آلوده بودن به آن به جهان ديگر رود براى مهيشه به عذاب اليم دچار خواهد شد

م به توسط توبه و اميا   :آيد ن و عمل صاحل و اخالق حسنه به دست مىرمحت رحيمّيه حضرت حمبوب است كه آ

  »1« »َقاال َربـََّنا َظَلْمَنا أَنـُْفَسَنا َوِإن َملْ تـَْغِفْر َلَنا َوتـَْرَمحَْنا َلَنُكوَننَّ ِمَن اْخلَاِسرِينَ 

  .هيم بودما بر خود ستم ورزيدمي، و اگر ما را نيامرزى و به ما رحم نكىن مسلماً از زيانكاران خوا! پروردگارا: گفتند

  :دهد اين آيه شريفه از اميان و توبه و عمل صاحل و اخالق حسنه خرب مى

كه هر چهار حقيقت، علت جذب . توبه، تواضع و خضوع در برابر حق، عمل و اخالق: اميان، َظَلْمنا أنـُْفَسنا: َربَّنا
  .رمحت رحيمّيه به سوى انسان است
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  من مهان دم كه وضو ساختم از چشمه عشق
 

  تكبري زدم يكسره بر هر چه كه هستچهار 

  

  )حافظ شريازى(

   رمحت اهلى در اقامه واجبات

ى از منكر و بپا داشنت مناز و پرداخت  رمحت رحيمّيه حضرت حمبوب شامل كساىن است كه در مقام امر به معروف و 
   زكات و اطاعت از خدا و پيامرب در مهه

______________________________  
  .23): 7(اعراف  -)1(

  339: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :شؤون باشند

يُموَن الصََّالَة َويـُْؤتُوَن الزََّكاَة َويُِطيُعوَن الّلَه َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعُضُهْم أَولِياءُ بـَْعٍض يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َويُقِ 
  »1« »وَلهُ أُولِئَك َسيَـْرَمحُُهُم الّلُه ِإنَّ الّلَه َعزِيٌز َحِكيمٌ َوَرسُ 

دهند و از كارهاى زشت و  مردان و زنان با اميان دوست و يار يكديگرند؛ مهواره به كارهاى نيك و شايسته فرمان مى
منايند؛ يقيناً خدا آنان را  ش اطاعت مىپردازند، و از خدا و پيامرب  كنند، و زكات مى دارند، و مناز را برپا مى ناپسند بازمى

  .ناپذير و حكيم است دهد؛ زيرا خدا تواناى شكست مورد رمحت قرار مى

   رسيدن به رمحت حق در پريوى از قرآن

ها با  پريوى از آيات قرآن جميد و آراسته شدن به حقايق اين كتاب در جهت عقيده و عمل و اخالق، و حفظ اين واقعّيت
  :پرهيز از گناه و معصيت، عّلت رسيدن به رمحت حضرت حّق استقدرت تقوا و 

  »2« »َوهَذا ِكَتاٌب أَنـْزَْلَناُه ُمَباَرٌك َفاتَِّبُعوُه َواتـَُّقوا َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُونَ 
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مشمول  بپرهيزيد تا]  از خمالفت با آن[كتاىب پرفايده است كه ما آن را نازل كردمي پس آن را پريوى كنيد و ]  قرآن[و اين 
  .رمحت شويد

   رمحت اهلى در استماع قرآن

   شنيدن قرآن با گوش جان و فرو بسنت زبان فضوىل به اين معنا كه در برابر قانون

______________________________  
  .71): 9(توبه  -)1(

  .155): 6(انعام  -)2(

  340: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :اهلى است خدا قانون نياوردن، باعث رمحت

  »1« »َوِإَذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعوا َلُه َوأَْنِصُتوا َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُونَ 

  .و هنگامى كه قرآن خوانده شود، به آن گوش فرا دهيد و سكوت كنيد تا مشمول رمحت شويد

   رمحت اهلى و اصالح بني برادران ديىن

  :و مراعات تقوا، علت رسيدن رمحت حق به آدمى است اصالح بني برادران ديىن و حّل اختالفات مردم

  »2« »َفَأْصِلُحوا بـَْنيَ َأَخَوْيُكْم َواتـَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُونَ 

ميان برادرانتان صلح و آشىت برقرار  ]  در مهه نزاع ها و اختالفات[جز اين نيست كه مهه مؤمنان با هم برادرند؛ بنابراين 
  .پروا مناييد كه مورد رمحت قرار گرييدكنيد، و از خدا 

  رمحت اهلى در صرب

هاى اهلى و ابتالئات دنياىي سرفراز بريون آيند و براى حفظ دين و اميان و اخالق خويش در برابر  آنان كه از آزمايش
  :حوادث صرب ورزند، به رمحت حضرت حمبوب خواهند رسيد
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ُلَونَُّكْم ِبَشيْ  الَِّذيَن ِإَذا َأَصابـَتـُْهْم ُمِصيَبٌة َقالُوا * َواجلُْوِع َونـَْقٍص ِمَن اْألَْمَواِل َواْألَنـُْفِس َوالَّثَمرَاِت َوَبشِِّر الصَّاِبرِينَ ٍء ِمَن اخلَْْوِف  َولََنبـْ
ْم َوَرْمحٌَة َوأُولِئَك ُهمُ * ِإنَّا لِّلِه وِإنّا ِإلَيِه رَاِجُعونَ     أُولِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمن َرِِّ

______________________________  
  .204): 7(اعراف  -)1(

  .10): 49(حجرات  -)2(

  341: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »اْلُمْهَتُدونَ 

نباتى يا مثرات باغ [ترديد مشا را به چيزى اندك از ترس و گرسنگى و كاهش خبشى از اموال و كسان و حمصوالت  و ىب
مهان كساىن كه چون بال و آسيىب به آنان رسد  .* و صربكنندگان را بشارت ده. كنيم آزمايش مى] زندگى از زن و فرزند

  .گردمي ما مملوك خداييم و يقيناً به سوى او بازمى: گويند

  .اند آنانند كه درودها و رمحىت از سوى پروردگارشان بر آنان است و آنانند كه هدايت يافته* 

   رمحت اهلى در اخالق حسنه

خوىي با مردم، خوشرفتارى با مهنوعان و به كارگريى اخالق حسنه و صفات محيده، عالمت اتصال انسان به رمحت نرم 
  :حضرت رّب العزّه است

َهلُْم َوَشاِوْرُهْم ِيف اْألَْمِر َفِإَذا  اْستَـْغِفرْ َفِبَما َرْمحٍَة ِمَن الّلِه لِنَت َهلُْم َوَلْو ُكنَت َفظّاً َغِليَظ اْلَقْلِب َالنَفضُّوا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعنـُْهْم وَ 
  »2« »الّلِه ِإنَّ الّلَه حيُِبُّ اْلُمتَـوَكِِّلنيَ   َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى

پس به مهر و رمحىت از سوى خدا با آنان نرم خوى شدى، و اگر درشت خوى و سخت دل بودى از !] اى پيامرب[
آنان گذشت كن، و براى آنان آمرزش خبواه، و در كارها با آنان مشورت كن، و شدند؛ بنابراين از  پريامونت پراكنده مى

  .چون تصميم گرفىت بر خدا توكل كن؛ زيرا خدا توكل كنندگان را دوست دارد

______________________________  
  .157 -155): 2(بقره  -)1(
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  .159): 3(آل عمران  -)2(

  342: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

   خالصه مطلب در باب رمحت اهلى

كنم آيات ذكر شده به  من اگر خبواهم متام موارد رمحت را از قرآن جميد ذكر كنم سخن به درازا خواهد كشيد، فكر مى
  :گويد اين آيات مى. عنوان منونه كاىف باشد

  .حضرت حمبوب رمحت را بر خود فرض فرموده :الف

  .ايت است ر ىبايت د رمحت او رمحت واسعه يعىن ىب :ب

  .شامل كساىن است كه واجد شرايط و داراى شايستگى باشند :ج

  .كند آيات قرآن جميد در مسأله رمحت رحيمّيه جز اين سه حقيقت را دنبال منى

عزيزان بكوشيد كه براى به دست آوردن رمحت حضرت دوست، واجد شرايط شويد كه هر كس به درياى رمحت واسعه 
  .دنيا و آخرت خود را به حنو كامل تأمني كرده استحق مّتصل شود، خري 

  :فرمايد فيض آن عارف عاىل قدر و بلبل شوريده گلستان حمّبت مى

 اى كاش كه اين سينه درى داشته باشد
 

 تا يار ز دردم خربى داشته باشد

  تا كى گذرد عمر كسى در غم هجران
 

 فرخنده شىب كان سحرى داشته باشد

  صرف حمّبتشد عمر گرامنايه ما 
 

 اى كاش كه آخر مثرى داشته باشد

 سوزمي به يك آه زمني را و زمان را
 

 گر دود دل ما شررى داشته باشد

  ام شب مهه شب دست تضرّع برداشته
 

 اى كاش دعاها اثرى داشته باشد
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  )فيض كاشاىن(

   رمحت خداوند در روايات

  طمع ابليس به رمحت خدا

  :در اين باره فرمودامام صادق عليه السالم 

  343: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .َيْطَمَع إْبليُس ىف َرْمحَِتهِ   َرْمحََتُه َحّىت   إذا كاَن يـَْوُم اْلِقياَمِة َنَشَر الّلُه تَباَرك َوَتعاىل

صورتى است كه ابليس در به هنگامى كه خداوند تبارك و تعاىل در روز قيامت رمحتش را بگسرتاند، گسرتدگى رمحت به 
  .رمحت رحيمّيه حضرت او به طمع افتد

   تبديل سيئات به حسنات

  :فرمايد امام رضا عليه السالم از پدرانش، از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت مى

ذِلك   ُذنُوِبِه َذنْباً َذنْبًا، ُمثَّ يـَْغِفُر الّلُه َلُه، ال ُيْطِلُع الّلُه َعلى  إذا كاَن يـَْوُم اْلِقياَمِة َجتَلَّى الّلُه َعزَّ َوَجلَّ ِلَعْبِدِه اْلُمؤِمِن فـَُيوِقُفُه َعلى
  »2« .ُكوىن َحَسناتٍ : اتِهِ َمَلكاً ُمَقرَّباً َوال نَِبّياً ُمْرَسًال، َوَيْستـُُر َعَلْيِه ما َيْكَرُه أْن يَِقَف َعَلْيِه أَحٌد، ُمثَّ يـَُقوُل ِلَسيِّئ

كند و او را به تك تك گناهانش آگاه ساخته، سپس به  حضرت حمبوب بر قلب عبد مؤمن جتّلى مىبه هنگام قيامت، 
لطف و مغفرتش به حنوى كه ملك مقّرب و نّىب مرسل از آن آگاه نشود عبد را مورد نوازش قرار داده از گناهانش 

تبديل به : رسد ه متام سّيئاتش خطاب مىپوشاند، آنگاه ب اش از آن كراهت دارد بر وى مى گذرد، و آنچه را كه بنده مى
  .حسنات شويد

  حسن ظن به پروردگار

  :گويد ابن رئاب مى

  آورند در حاىل كه در عبدى را به صف حمشر مى: از حضرت صادق عليه السالم شنيدم
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______________________________  
  .2، حديث 205: ؛ األماىل، شيخ صدوق1، حديث 14، باب 287/ 7: حبار األنوار -)1(

  .57، حديث 31، باب /233: ؛ عيون اخبار الرضا عليه السالم2، حديث 14، باب 287/ 7: حبار األنوار -)2(

  344: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ى ننمودم؟ عرضه مى: شود دنيا به خودش ستم كرده، به او خطاب مى : دارد آيا تو را به طاعتم امر نكردم و از معصيتم 
شود او  امر مى. اى ، وىل من مغلوب شهوت شدم، اگر به عذامب بربى به گناهم بردى و هيچ ظلمى در حق من نكردهچرا

: دارد گمانت به من چه بود؟ عرضه مى: رسد خطاب مى. من چنني گماىن به تو نداشتم: زند فرياد مى. را به آتش بربند
شت بربيد امر مى. رتين گمان در اين ساعت، ُحسن ظّنت به من برايت : رسد به عبد خطاب مىسپس . شود او را به 

  »1« .سودمند افتاد

   در كالم امام صادق عليه السالم» ...إّالمن تاب «تفسري آيه 

  :سليمان بن خالد گفت

  :در حمضر حضرت صادق عليه السالم اين آيه را قرائت كردم

ُل اللَُّه َسيَِّئاِِْم َحَسَناتٍ ِإالَّ َمن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمًال َصاِحلاً    »2« »فَأُولِئَك يـَُبدِّ

  .كند ها تبديل مى هايشان را به خوىب مگر آنان كه توبه كنند و اميان آورند و كار شايسته اجنام دهند، كه خدا بدى

د تا در برابر آورن اين آيه در حّق مشا شيعيان است، به اين صورت كه مؤمن گناهكار را به قيامت مى: حضرت فرمود
حضرت حق قرار گريد، متوّىل حساب او در آن روز خداوند مهربان است، حضرت حمبوب عبد را به تك تك گناهانش 

  :فرمايد توجه داده و به او مى

شود و  دامن، تا جاىي كه به متام گناهانش مطّلع مى دارد مى عرضه مى. چنني گناهى را در چنان ساعىت در دنيا اجنام دادى
   آيد، آنگاه برابر هر كدام به اقرار مىدر 
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______________________________  
  .4، حديث 2، باب 25/ 1: ؛ احملاسن4، حديث 14، باب 288/ 7: حبار األنوار -)1(

  .70): 25(فرقان  -)2(

  345: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

. خبشم، سيّئات عبدم را تبديل به حسنات كنيد هم بر تو مىاين مهه را در دنيا بر تو پوشاندم و امروز : رسد خطاب مى
براى صاحب اين ! سبحان اللّه: آيند دهند، مردم حمشر به فرياد مى اش را در معرض ديد اهل حمشر قرار مى آنگاه پرونده

  »1« .اى كه تالوت كردى پرونده يك گناه هم نيست؟ وا ين است اى سليمان بن خالد معىن آيه

   گار در وسعت دادن بر بندگانرمحت پرورد 

  :فرمايد امام باقر عليه السالم از رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله روايت مى

َخْلِقك و اَيسُِّر   يا َربِّ َخَلْقَتىن َوَهَديـَْتىن فَأْوَسْعَت َعَلىَّ، فـََلْم اَزْل اَوسُِّع َعلى: اْحَتجَّ، فـَيـَُقولُ : يـَْوَم اْلِقياَمِة ِبَرُجٍل فـَُيقالُ   يُؤتى
  :-ِذْكرُهُ   َجلِّ ثَناُؤُه َوَتعاىل -َعَلْيِهْم ِلَكْى تـَْنُشَر َعَلىَّ هَذا اْليَـْوَم َرْمحََتك َو تـَُيسَِّرُه فـَيَـُقوُل الرَّبُّ 

  »2« .َصَدَق َعْبدى، أْدِخُلوُه اْجلَنَّةَ 

: دارد ر من حّجت دارى بازگو كن، عرضه مىآنچه ب: رسد كنند، به او خطاب مى مردى را در عرصه گاه حمشر حاضر مى
مرا آفريدى و هدايت كردى و به وسعت رزق و روزى سرافرازم منودى، من هم تا بودم بر بندگانت وسعت دادم ! پروردگارا

و در مهه امور به آنان آسان گرفتم تا امروز بال رمحتت را بر من بگسرتاىن و در چنني گذرگاه و موقف مشكلى بر من 
ام صادقانه سخن گفت، او را  بنده: رسد خطاب مى -جلَّ ثناؤه و تعاىل ذكره - از پيشگاه حضرت رّب العزّه. بگريى آسان

شت بربيد   .به 

  :كند اىب عبيده از حضرت صادق عليه السالم روايت مى

______________________________  
  .136، حديث 36، باب 170/ 1: ؛ احملاسن4، حديث 14، باب 288/ 7: حبار األنوار -)1(
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  .27822، حديث 22، باب 545/ 21: ؛ وسائل الشيعة8، حديث 40/ 4: الكاىف -)2(

  346: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

آنگاه وى را . دهد به رمحت و عنايتش نزديك شود گذارد، به او دستور مى اش مّنت مى خداوند مهربان در قيامت بر بنده
  :فرمايد  كه به او داده، آشنا منوده و مىهاىي به متام نعمت

  آيا در فالن روز و فالن روز نسبت به فالن برنامه و فالن مسأله دعا نكردى و من دعايت را اجابت منودم؟

  آيا در فالن روز و فالن روز، از من درخواست ننمودى و من درخواستت را به توعطا كردم؟

  ى و من آن رنج و درد را از تو برداشتم؟آيا در فالن روز از من كمك تقاضا ننمود

  آيا از من ثروت خنواسىت من به تو مرمحت كردم؟

  آيا از من كارگر خنواسىت من به تو عنايت منودم؟

  اش داراى موقعيت و شخصيت بود خنواسىت، من وسيله ازدواجش را با تو فراهم آوردم؟ آيا از من فالن دخرتى كه در قبيله

شت را ! اهلى: دارد عبد عرضه مى آنچه خواستم به من لطف كردى، وىل من در ميان خواسته هامي از وجود مقّدس تو 
  .هم خواستم

شت من، اكنون در اختيار  ات را نيز اجابت مى برايت مسّلم باشد كه من اين خواسته: رسد خطاب مى كنم، اين 
  توست، آيا خشنود شدى؟

  ، تو هم از من خشنود شدى؟!وردگار منآرى، اى پر : گويد مؤمن در پاسخ حمبوب مى

رتين مزدى كه نزد من است اين : رسد خطاب مى رتين جزا را نيز برايت راضيم كه  من از اعمالت خشنودم و مهچنني 
شت گردامن تفصيل مسأله رمحت و برخورد حضرت حق با تائبان را، به خواست او، در  »1« .است كه تو را ساكن 

  كه در باب توبه و بازگشت است خواهيد» يفه سجاديهصح«دعاى سى و يكم 
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______________________________  
  .سوره غافر 60، ذيل آيه 259/ 2: ؛ تفسري القمى8، حديث 14، باب 289/ 7: حبار األنوار -)1(

  347: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .خواند

رت از رمحت رحيمّيه حمروم و ممنوع مكن و زمينه برخوردارى از عنايت و اهلى و رّىب و سّيدى و موالى، ما را در دنيا و آخ
  .لطف را براى ما مهيّا ساز، كه ما إىل األبد حمتاج و نيازمند رمحت توامي

  :به قول كليم كاشاىن

 كى متّناى تو از خاطر ناشاد رود
 

 داغ عشق تو گلى نيست كه بر باد رود

  نرود حسرت آن چاه زخندان از دل
 

 تشنه را آب حمال است كه از ياد رود

 در ره عشق جهانسوز چه شاه و چه گدا
 

 حكم سيالب به ويرانه و آباد رود

  اگر آيينه نيابد ز قبولت نظرى
 

 زلف جوهر مهه از چهره فوالد رود

 اشك سودى نكند عاشق دلباخته را
 

 چكند دانه چو دام از كف صيّاد رود

  

  )كليم كاشاىن(

   مسأله با عظمت قرب - 2

مقام قرب مقامى بس بزرگ و موقفى بس سرتگ است كه خداوند مهربان براى عباد و بندگانش مقّرر فرموده و زمينه 
انسان با مجع كردن شرايطى كه در آيات قرآن و معارف اسالمى گوشزد . رسيدن به اين مقام را براى مهه فراهم آورده است

  .د و قدرتش به اين مقام برسدتواند در حّد استعدا شده، مى
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  مقام قرب در قرآن جميد

  

اش به اين مقام و دارندگان اين منصب اشاره فرموده است، باشد كه ديگران نسبت به اين مقام  قرآن جميد در آيات كرميه
  .توجه منوده، خود را براى به دست آوردنش آماده سازند

   الّلَه يـَُبشُِّرِك ِبَكِلَمٍة ِمْنُه اْمسُُه اْلَمِسيحُ  ِإْذ َقاَلِت اْلَمَالِئَكُة يَا َمْرَميُ ِإنَّ 

  348: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

نـَْيا َواْآلِخَرِة َوِمَن اْلُمَقرَِّبنيَ    »1« »ِعيَسى اْبُن َمْرَميَ َوِجيهاً ِيف اْلدُّ

از سوى خود كه نامش مسيح عيسى بن مرمي  اى يقيناً خدا تو را به كلمه! اى مرمي: زماىن كه فرشتگان گفتند] ياد كنيد[
  .دهد كه در دنيا و آخرت داراى مقبولّيت و آبرومندى و از مقربّان است است مژده مى

  »2« »َيْشَهُدُه اْلُمَقرَّبُونَ * ِكتاٌب َمْرقُومٌ 

  .كنند مقربان آن را مشاهده مى.* است]  براى نيكان[قضا و سرنوشىت حتمى 

َا   »3« »اْلُمَقرَّبُونَ  َعْيناً َيْشَرُب ِ

  .نوشند اى كه مهواره مقربان از آن مى چشمه]  آن[

  »4« »اولِئك اْلُمَقرَّبُونَ * َوالّساِبُقوَن الّساِبُقونَ 

  .اند اينان مقربان* اند،]  به رمحت و آمرزش[كه پيشى گريندگان ]  به اعمال نيك[و پيشى گريندگان 

  »5« »َرْوٌح َو َرْحيَاٌن َو َجنَُّت نَِعيمٍ فَـ * َفأّما إْن كاَن ِمَن اْلُمَقرَّبنيَ 

شت پرنعمت .* از مقربان باشد]  جان به گلو رسيده[پس اگر    .]خواهد بود[راحت و آسايش و 

   در كالم ائمه معصومني عليهم السالم» ...فمنهم ظامل لنفسه «تفسري آيه 
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كند، الزم است به آيه زير هم كه مهني معنا را دنبال  ىف مىاز آجنا كه سوره مباركه واقعه سابقون را به عنوان مقرّبون معر 
  :كند توجه مناييد مى

______________________________  
  .45): 3(آل عمران  -)1(

  .21 -20): 83(مطّففني  -)2(

  .28): 83(مطّففني  -)3(

  .11 -10): 56(واقعه  -)4(

  .89و  88): 56(واقعه  -)5(

  349: ، ص4 ج تفسري و شرح صحيفه سجاديه،

نـُْهْم َساِبٌق بِاْخلَيـْرَاِت بِِإْذِن اللَِّه ذِلَك ُهَو ُمثَّ َأْوَرثـَْنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفيْـَنا ِمْن ِعَباِدنَا َفِمنـُْهْم َظاِملٌ لِّنَـْفِسِه َوِمنـُْهم مُّْقَتِصٌد َومِ 
  »1« »اْلَفْضُل اْلَكِبريُ 

ستمكار ]  در ترك عمل به كتاب[ان كه برگزيدمي به مرياث دادمي؛ پس برخى از آنان سپس اين كتاب را به كساىن از بندگامن
گريند، اين  پيشى مى]  بر ديگران[رو، و برخى از آنان به اذن خدا در كارهاى خري  اند، و برخى از آنان ميانه بر خويش

  .است آن فضل بزرگ

  .شده است كه عنايت به برخى از آن مسائل ضرورى است در ذيل اين آيه مسائل مهّمى از ائّمه عليهم السالم نقل

  :كند از حضرت صادق عليه السالم روايت مى »معاىن االخبار«

  »2« .الظّاِملُ َحيُوُم َحْوَم نـَْفِسِه، َواْلُمْقَتِصُد َحيُوُم َحْوَم قـَْلِبِه، َوالّساِبُق َحيُوُم َحْوَم َربِِّه َعزََّوَجلَّ 

گردد و مقتصد كسى است كه به تزكيه و تطهري قلب اشتغال دارد و سابق كسى  س مىستمگر كسى است كه دور نف
  .است كه در طريق اخالص و توّجه تام به حضرت حق است
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گردد، به اين معنا كه تابع هواى نفس و شهوات و غرايز غلط است و كوششى جز  كسى است كه دور نفس مى  ستمگر
  .براى به دست آوردن رضاى نفس ندارد

  .به تزكيه و تطهري قلب به وسيله زهد و عبادت اشتغال دارد مقتصد

در طريق اخالص و توجه تام به جضرت حق است و با متام حركات و افعالش غري حمبوب را نفى و در متام شؤون   سابق
   ياد كردهحيات جز به خداوند عزيز نظرى ندارد، و اين است آن كه خداوند در قرآن جميد از وى به عنوان مقّرب 

______________________________  
  .32): 35(فاطر  -)1(

  .1، حديث 104: ؛ معاىن االخبار2، حديث 12، باب 214/ 23: حبار األنوار -)2(

  350: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .است

  :فرمايد امام باقر عليه السالم در اين زمينه مى

  :اْلعاِرُف ِلإلماِم، َوالظّاِملُ ِلنـَْفِسهِ : ، َواْلُمْقَتِصدُ اْإلمامُ : السَّاِبُق بِاخلَْْرياتِ 

  »1« .الَّذى ال يـَْعِرُف اْإلمامَ 

منظور از سابق به خريات امام معصوم، و مقتصد، عارف به امام معصوم، و ظامل كسى است كه در حّق امام معرفت 
  .ندارد

  :فرمايد و نيز مى

َوأمَّا الّساِبُق ِباخلَْْرياِت فـََعِلىٌّ َواحلََْسُن . َوأمَّا اْلُمْقَتِصُد فـَُهَو اْلُمتَـَعبُِّد اْلُمْجَتِهدُ . َفَمْن َعِمَل صاِحلاً َوآَخَر َسيِّئاً أمَّا الظّاِملُ لِنَـْفِسِه ِمّنا 
  »2« .َوَمْن قُِتَل ِمْن آِل ُحمَمٍَّد َشهيداً : َواُحلَسْنيُ 

و نيز معصيت است، و مقتصد عبادت كننده كوشا، و سابق به  ظامل به نفس از ما كسى است كه داراى عمل صاحل
  .است: خريات على عليه السالم و حضرت حسن و حسني و شهيد از آل حمّمد



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

   مقام قرب در روايات

  

  »3« .ِلْلُمْصِلحَني بـَْنيَ الّناِس، اولِئك ُهُم اْلُمَقرَّبُوَن يـَْوَم اْلِقياَمةِ   ُطوىب... َمْكُتوٌب ِىف اْإلْجنيِل 

  .خوشا به حال اصالح كنندگان بني مردم؛ اينان روز قيامت داراى مقام قربند: در اجنيل عيسى عليه السالم است

______________________________  
  .35، حديث 12، باب 223/ 23: ؛ حبار األنوار1، حديث 214/ 1: الكاىف -)1(

  .130/ 4: ، ابن شهر آشوب؛ املناقب34، حديث 12، باب 223/ 23: حبار األنوار -)2(

  .392: ؛ حتف العقول16، حديث 21، باب 304/ 14: حبار األنوار -)3(

  351: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد امام على عليه السالم درباره قرب اهلى مى

  »1« .اْلُمَقرَّبنيَ َعَلْيُكْم ِبِصْدِق اإلْخالِص َوُحْسِن اْلَيقِني، فَإنـَُّهما أْفَضُل ِعباَدِة 

  .بر مشا باد به درسىت در اخالص و نيكى يقني، كه اين هر دو از برترين عبادات بندگان مقّرب است

  :و نيز فرمود

  »2« .أقْـَرُب الّناِس ِمَن الّلِه ُسْبحانَُه أْحَسنـُُهْم إمياناً 

رتين آنان از حيث اميان است مقّرب   .ترين مردم به حضرت حق، 

  :فرمودو نيز 

  »3« .أقْـَوُهلُْم ِلْلَحقِّ َوإْن كاَن َعَلْيِه، َوأْعَمُلُهْم بِاحلَْقِّ َوإْن كاَن فيِه ُكْرُههُ   أقْـَرُب اْلِعباِد إَىل الّلِه َتعاىل
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ترين افراد به  نزديكرتين بنده به خدا كسى است كه حقگوتر باشد گر چه گفتارش به ضرر خودش متام شود، و عامل
  .ق باشد گر چه از آن عمل كراهت داشته و ميلى به آن برايش نباشدهاى ح برنامه

يا داُوُد َكما أنَّ أقْـَرَب الّناِس ِمَن الّلِه اْلُمَتواِضُعوَن، َكذِلك أبـَْعُد الّناِس ِمَن الّلِه : داُوَد عليه السالم  فيما أْوَحى الّلُه َعزََّوَجلَّ إىل
  »4« .اْلُمَتَكبـُِّرونَ 

چنانكه نزديكرتين بندگان به من متواضعان و فروتنانند، دورترين آنان ! اى داود: به داود آمده در وحى حضرت حق
  .باشند متكّربان مى

  :كند رسول خدا صلى اهللا عليه و آله از جربئيل از خداوند تبارك و تعاىل نقل مى

______________________________  
  .3906، حديث 198: غرر احلكم -)1(

  .1458، حديث 87: حلكمغرر ا -)2(

  .961، حديث 69: غرر احلكم -)3(

  .11، حديث 123/ 2: ؛ الكاىف20494، حديث 28، باب 273/ 15: وسائل الشيعة -)4(
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اِحبَُّه، َوَمْن أْحَبْبُتهُ ُكْنُت َلُه َمسْعاً َوَبَصراً َوَيداً   يـَْبَتِهُل إَىلَّ َحّىت ما يـَتَـَقرَُّب إَىلَّ َعْبدى ِمبِْثِل أداِء َما افْـتَـَرْضُت َعَلْيِه، َوال َيزاُل َعْبدى 
  »1« .َوَمْوِئًال، إْن دعاىن أَجْبُتُه، َوإْن َسأََلىن أْعطَْيُتهُ 

س حمبومب جويد؛ او با زارى و گريه دائمش حمبوب من است، هر ك ام به چيزى مانند اداى واجبات به من تقّرب منى بنده
  .باشد گوش و چشم و دست و پناهگاهش هستم، چون دعا كند اجابت منامي و چون خبواهد عطا كنم

  :امام على عليه السالم فرمود

  »2« .ِبإْخالِص نِيَِّتهِ   تـََقرُُّب اْلَعْبِد إَىل الّلِه َتعاىل
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  .راه مقّرب شدن عبد به حضرت رب، اخالص نّيت است

  :مودامام باقر عليه السالم فر 

، أبِلْغ قـَْوَمك أنَُّه ما يـَتَـَقرَُّب إَىلَّ اْلُمتَـَقرِّبُوَن ِمبِْثِل اْلُبكاِء ِمْن  عليه السالم َعَلى الطُّوِر أْن يا ُموسى  كاَن فيما ناَجى الّلهُ ِبِه ُموسى
ْنيا َعمَّا ُِِم اْلِغنا َعْنهُ َخْشَيىت، َوما تـََعبََّد ِىلَ اْلُمتَـَعبُِّدوَن ِمبِْثِل اْلَورَِع َعْن َحمارِمى، َو ما    .تـَزَيََّن ِىلَ اْلُمتَـَزيـُِّنوَن ِمبِْثِل الزُّْهِد ِىف الدُّ

، أمَّا اْلُمتَـَقرِّبُوَن إَىلَّ ِباْلُبكاِء ِمْن َخْشَيىت  ذِلك؟ َفقاَل يا ُموسى  يا أْكَرَم األْكَرمني، َفماذا أثـَْبتَـُهْم َعلى: عليه السالم  َفقاَل موسى
  »3« .ال َيْشرَُكُهْم فيِه أَحدٌ   ِىف الرَّفيِق األْعلى فـَُهمْ 

اى مانند گريه از خشيت  به قومت بگو، متقرّبان به برنامه: در مناجات خداوند با موسى در كوه طور اينچنني خطاب شد
  من به حضرمت تقّرب جنويند، و

______________________________  
  .7، حديث 9، باب 12/ 1: ؛ علل الشرايع3، حديث 12، باب 283/ 5: حبار األنوار -)1(

  .14، حديث 93: غرر احلكم -)2(

  .172: ؛ ثواب االعمال37، حديث 11، باب 349/ 13: حبار األنوار -)3(
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كنندگان به چيزى مانند ىب رغبىت عبادت كنندگان به چيزى مانند خوددارى از حمرمات به عبادت من برخناستند، و آرايش  
  .نياز هستند براى من آرايش نكردند در دنيا به آنچه كه از آن ىب

اى موسى، اّما آنان  : اى؟ جواب آمد اى اكرم االكرمني، چه اجرى براى ايشان قرار داده: موسى عليه السالم عرضه داشت
  .و در چنني مزدى احدى با آنان شركت ندارد كه به گريه از خشيت من به من تقّرب جستند، در رفيق اعاليند

  :يا اهلى و سّيدى و رّىب 

  گر جدا سازى به تيغ جور بند از بند من
 

  از تو قطعاً نگسلد سررشته پيوند من
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  اى تلخ كامم، زان لب شريين كرم كن خنده
 

چيست چندين زهر چشم اى شوخ شّكر خند 
  من

  ُكشى استات را گر سر عاشق   غمزه خوخنواره
 

  عاشق ديگر خنواهى يافنت مانند من

  

  )هالىل جغتاىي(

   سفارش لقمان حكيم در قرب به حق

 ِرْضواِن الّلهِ   ِستِّ ِخصاٍل لَْيَس ِمْنها َخْصَلةٌ إّالَوتـَُقرُِّبك إىل  يا بـَُىنَّ أُحثُّك َعلى: َعْن ُلْقماَن احلَْكيِم أنَُّه قاَل ىف َوِصيَِّتِه ِالبِْنهِ 
  .َعزََّوَجلَّ َوتُباِعُدك َعْن َسَخِطهِ 

أْن حتُِبَّ ِىف الّلِه َوتـُْبِغَض ِىف : َوالثّالَثةُ . الرِّضا ِبَقَدِر الّلِه فيما أْحَبْبَت أْو َكرِْهتَ : َوالثّانَِيةُ : أْن تـَْعُبَد الّلَه ال ُتْشرِك ِبِه َشْيئاً : اْألوََّلةُ 
  :َوالرّاِبَعةُ . الّلهِ 

   َمنْ   َتْكِظُم اْلَغْيَظ، َوُحتِْسُن إىل: َواخلاِمَسةُ . ِس ما حتُِبُّ لِنَـْفِسكحتُِبُّ ِللنّا
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  »1« . َوُخماَلَفُة الرَّدى  تـَْرُك اْهلَوى: َوالّساِدَسةُ . أساَء إلَْيك

كنم كه به هر كدامش  خصلت تشويق مىتو را به شش ! اى پسرم: لقمان حكيم در سفارشش به فرزند خود فرمود
  :تواىن به رضوان حق نزديك شده و از سخطش دور گردى مى

  .خدا را عبادت كن و براى حضرتش شريك قرار مده: اّول

  .به آنچه خداوند برايت مقّرر كرده راضى باش چه دوست داشته باشى يا مكروهت باشد: دّوم

  .او دمشن باشبراى خدا دوست داشته باش و به خاطر : سّوم
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  .آنچه براى خود دوست دارى براى ديگران هم دوست داشته باش: چهارم

  .خشمت را فرو خور و به كسى كه به تو بدى كرده نيكى كن: پنجم

  .هواى نفس را ترك كن و با امور پست خمالفت بورز: ششم

شدن به حسنات و قرار گرفنت در مدار در هر صورت راه قرب به حق، اداى واجبات به اخالص و ترك حمّرمات و آراسته 
  .يقني به حق و اميان به روز قيامت است، كه براى تقّرب به جز اين مراحل راهى نيست

عارفان بيداردل كه راه قرب را پيموده و به خاك حرم حمبوب سر سوده، براى طّى اين طريق، رعايت اصوىل را دستور «
  :دهند مى

  :خورى، چنانكه از سّيد انام رسيدهو به عبارت ديگر كم : جوع :اّول

  »2« .َسيُِّد األعماِل اجلُْوعُ 

  .آقاى مهه اعمال، گرسنگى است

  در فضايل جوع و كم خورى از انبيا و ائّمه عليهم السالم روايات ناىب رسيده كه ذكر آن از

______________________________  
  .33، باب 457/ 75: حبار األنوار؛ 12684، حديث 4، باب 178/ 11: مستدرك الوسائل -)1(

  .5/ 2: جامع السعادات -)2(
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  .حوصله اين وجيزه بريون است

  :اند ها فرموده سفر كرده

جوع و كم خورى مورث نورانّيت دل و عّلت نشاط در عبادت و نردبان ترّقى براى رسيدن به مقام وصال و لقاى حضرت 
  .است -جّل و عال -ربّ 
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  گر چه پر خوردن بود شريين و چرب
 

  ليك مشس عمر را آرد به غرب

  زان كه كم خوردن به قول مصطفى
 

 دهد دل را صفا، جان را ضيا مى

 «ُكُلوا«گفت در قرآن خدا گر چه 
 

 «َواْشَربُوا«از پى آن كرد امر 

 ليك بعد از هر دو اى جان عمو
 

 «الُتْسرُِفوا«ى سريى كرده با 

 شود پرخوران رادل مكّدر مى
 

 رود پرخوران را عقل از سر مى

 هر كه كم خور گشت پر ادراك شد
 

 جانش از لوث قساوت پاك شد

 وان كه پرخور گشت پر آزار شد
 

 در كسالت اوفتاد از كار شد

  

  :يعىن كم گوىي و كم حرىف، كه قيمت كم گوىي آن چنان است كه حضرت موال فرمود: َصْمت است :دّوم

  »1« .لِلصَّْمِت ان َيُكوَن ِمْن َذَهبٍ   يا بـَُىنَّ َلْو انَّ الكالَم كاَن ِمْن ِفضٍَّة كان ينبغى

  .اگر گفنت به منزله نقره باشد، هر آينه خاموشى طالست! اى فرزندم

  :و نيز فرمود

  »2« .َمْن َسَكَت َفِسلمَ 

  .آن كه ساكت زيست به جنات رسيد

______________________________  
  .206، حديث 13، باب 77: ؛ الزهد21، حديث 19، باب 332/ 90: حبار األنوار -)1(

  .16039، حديث 117، باب 186/ 12: ؛ وسائل الشيعة8، حديث 3، باب 35/ 14: حبار األنوار -)2(
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  356: ، ص4 ح صحيفه سجاديه، جتفسري و شر 

اءالدين حمّمد عاملى مى   :گويد حضرت شيخ اجّل، 

  گوش بگشا لب فرو بند از مقال
 

  هفته هفته ماه ماه و سال سال

  َصْمت عادت كن كه از يك گفتنك
 

  شود زُنّارت اين حتت احلنك مى

  اى خوش آن كو رفت در حصِن سكوت
 

  بسته دل در ذكر حّى ال ميوت

  خامشى باشد زبان اهل حال
 

  گر جبنبانند لب گردند الل

  رو نشني خاموش چندين اى فالن
 

  كه فراموشت شود نطق و بيان

  چند با اين ناكسان ىب فروغ
 

  باز پيماىي دروغ اندر دروغ

  

اىي(   )شيخ 

كم خفنت است، و قسمىت از شب را به عبادت و گريه و زارى و تضرّع و ابتهال گذراندن، چنانكه از رسول انام   :سّوم
  :صلى اهللا عليه و آله رسيده

للِّه، َو َعْنيٌ َبَكْت ىف جوف َعْنيٌ ُغضَّْت َعْن َحمارِِم الّلِه، َوَعْنيٌ َسَهَرْت ىف طاَعِة ا: ُكلُّ َعْنيٍ باِكَيٌة يـَْوَم اْلِقياَمِة إّالَثالثََة أْعُنيٍ 
  »1« .اللَّيل ِمْن َخْشَيِة الّلهِ 

اى كه از ناحمرم فرو افتد، چشمى كه در طاعت خدا بيدار مباند،  ديده: هر چشمى در قيامت گريان است مگر سه چشم
  .چشمى كه از خشيت خدا بگريد

  :گويد عارف عاشق، حضرت راز شريازى در اين مقوله مى

ست آمد سحر بيدار و هشيار دىل كز عشق م
 

  چه عاشق را به بزم حق سحرگه نوبت بار است
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  است

 صفري مرغ عشق حق سحر در گوش دل ايد
 

به درب حق درآ عاشق كه وقت وصل دلدار 
  است

______________________________  
  .4268، حديث 217: غرر احلكم -)1(
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 سحر خيزى گزين اى دل چه صبح دولتت بايد
 

شب معشوق بيدار است و شب خفنت تو را 
  عار است

  نشان عشق و مسىت دان سحرگه ديده گريان
 

دل عّشاق آتش جان به شب در ذكر جبّار 
  است

  اگر گويد تو را زود است نفس دون خالفش كن
 

كه اندر راه حق نفست بسى سست است و 
  مّكار است

  

  )راز شريازى(

تر است، كه چنني عزلىت غري  گريى از مردمى است كه نفس آنان براى انسان از زهر خطرناك عزلت و كناره :چهارم
اىي در مدح . رهبانيت در اسالم ممنوع، و عزلت از شياطني و دزدان طريق انسانيت ممدوح است. رهبانيت است شيخ 

  :گويد عزلت مى
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  آمد دليلهر كه را توفيق حق 
 

  عزلىت بگزيد و رست از قال و قيل

  عّزت اندر عزلت آمد اى فالن
 

  تو چه جوىي ز اختالط اين و آن

 پا مكش از دامن عزلت به در
 

 چند گردى چون گدايان در به در

  خواهى امان گر ز ديو نفس مى
 

ان شو چون پرى از مردمان   رو 

  گر تو خواهى عّزت دنيا و دين
 

  از مردم دنيا گزين عزلىت

  

اىي(   )شيخ 

ذكر است، يعىن قلب را با ياد خدا منّور كردن و زبان را به ذكر حضرت حمبوب وادار منودن و تكرار اين برنامه برابر  :پنجم
با دستورى كه از منابع وحى رسيده تا جاىي كه حقيقت و نورانيت ذكر در قلب استقرار يابد و به متام جوانب هسىت 

در قرآن جميد در . اند و عملى جز براى حمبوب از اعضاى انسان سر نزندانسان پرتو اندازد تا غري دوست در وادى جان من
  پنجاه و پنج آيه به طور صريح امر به ذكر شده و در
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  »1« ».ترين كتب حديث وارد شده است اين زمينه رواياتى بسيار مهم از معصومني عليهم السالم در مهم

    انساىنكرامت عاىل  - 3

در كارگاه هسىت و عرصه گاه حيات و خانه خلقت و در ميان موجودات، انسان از موقعّيىت خاص و موقفى كم نظري 
اين موقعّيت و موقف به خاطر استعدادهاى فراواىن است كه براى رسيدن انسان به لقاى حق و به دست . برخوردار است

اده شده  اين استعدادها كه به صورت علل ظاهرى و باطىن در گنجينه وجود . استآوردن رشد و كمال، در وجود آدمى 
  .انسان است مهه و مهه اسباب ظهور كرامت است

  .آيد هاى هسىت به دست مى حقيقىت است كه از ارتباط انسان با واقعيت  كرامت
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  .دهد عنصرى است كه با كمك معرفت به اصول اهلى و انساىن، چهره نشان مى  كرامت

  .شود در سايه يك سلسله حقايق باطىن و امور معنوى و حركات مثبت نصيب انسان مى  كرامت

  .اى از عقايد صحيحه، اعمال صاحله، اخالق پسنديده و حسنات اهلّيه است جمموعه  كرامت

كليد گنج سعادت، عالج مرض شقاوت، راهرب انسان به سوى ارادت، نتيجه ّمهت، زمينه ُحسن نّيت و راهرب    كرامت
  .عاشقان به سوى حرمي حضرت رّب العزّه است

______________________________  
  .آمده است» جواهر الكالم در روش و آداب سلوك«مفّصل اين پنج برنامه در كتاب  -)1(

  359: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   كرامت در قرآن

  

  :اند ت، دارنده عنوان كرامتمالئكه به دور از شهوت و مادّيت و خاىل از گناه و معصي

  »1« »َهْل أََتاَك َحِديُث َضْيِف ِإبـْرَاِهيَم اْلُمْكَرِمنيَ 

  آيا خرب مهمانان ارمجند و بزرگوار ابراهيم به تو رسيده است؟

  »2« »َبْل ِعباٌد ُمْكَرُمونَ 

  .بلكه بندگاىن گرامى و ارمجندند

ره گرفته از نور امامت، و نيكوكار و با معرفت و خالصه هاى پاك و خالص و با تقوا و مّتصل به مقام  انسان نبّوت و 
آنان كه سعى دارند با متام حسنات آراسته شوند و از متام سّيئات مصون مبانند، مهچون مالئكة الّله معنون به عنوان  

  :كرامت هستند
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  »3« »ِيف َجنَّاِت النَِّعيمِ * فـََواِكُه َوُهم مُّْكَرُمونَ  *أُولِئَك َهلُْم ِرْزٌق مَّْعُلومٌ * ِإالَّ ِعَباَد اللَِّه اْلُمْخَلِصنيَ 

هاىي  ميوه* اى است، براى آنان رزق و روزى معني و ويژه* كه از هر كيفرى در امانند،[جز بندگان خالص شده خدا 
شت* در حاىل كه مورد اكرام خواهند بود،]  گوناگون[   .هاى پر نعمت در 

   ال، و جماهد ىف سبيل الّله، پس از شهادتش، در عاملآن انسان وا »4« حبيب ّجنار

______________________________  
  .24): 51(ذاريات  -)1(

  .26): 21(انبياء  -)2(

  .43 -40): 37(صافّات  -)3(

هر در ش. اند اند و وى را از صديقني سه گانه برمشرده در روايات شيعه و سىن از او به مؤمن آل ياسني ياد كرده -)4(
هاى صدوق و صلوم و صادق مبعوث گرديدند و پيوسته دعوى  انطاكيه كه مردمانش بت پرست بودند سه پيامرب به نام

پيامربى كردند لكن مردم اميان نياوردند و قصد كشنت آن سه پيامرب خدا منودند، حبيب جنار به يارى پيامربان آمد و مردم 
  .پرست او را چندان بزدند كه هالك شد بت

  .، در قصه قوم يس385 -380/ 1: ، حبيب ّجنار، به نقل از قصص االنبياء، ابن كثري65/ 6: ئرة املعارف تشيعدا

  360: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :برزخ زبان جانش به اين حقيقت مرتّمن شد

  »1« »َريبِّ َوَجَعَلِين ِمَن اْلُمْكَرِمنيَ ِمبَا َغَفَر ِيل * ِقيَل اْدُخِل اْجلَنََّة َقاَل يَا لَْيَت قـَْوِمي يـَْعَلُمونَ 

شت درآى: گفته شد] سراجنام به دست آن مشركان شهيد شد، و به او[   .به 

  .به اين كه پروردگارم مرا آمرزيد و از كرامت يافتگان قرارم داد* اى كاش قوم من معرفت و آگاهى داشتند،: گفت

هاى ائّمه معصومني شود و در اين  و دستورهاى انبيا و خواسته اگر استعدادهاى ظاهرى و باطىن مهاهنگ با وحى
دهد و متام  مهاهنگى، تقواى اهلى يعىن خوددارى از هر معصيت و گناهى، رعايت گردد، كرامت عاىل انساىن دست مى
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گريد،   ىشود و نسيم رضايت اهلى به جانب گلستان وجود آدمى وزيدن م درهاى رمحت اهلّيه به روى قلب و جان باز مى
  :فرمايد كه قرآن در سوره مباركه حجرات مى

  »2« »إنَّ أْكَرَمُكْم ِعْنَد الّلِه أْتقاُكمْ 

  .ترين مشا نزد خدا پرهيزكارترين مشاست گرامى

رت »3« »َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِين آَدَم َوَمحَْلَناُهْم ِيف اْلبَـرِّ َواْلَبْحرِ   اى انسان، كرميه در اين عرصه گاه هسىت  در شأن توست، از اين 
  خواهى؟ چه مى

______________________________  
  .27 -26): 36(يس  -)1(

  .13): 49(حجرات  -)2(

هاىي كه در  بر مركب[به يقني فرزندان آدم را كرامت دادمي، و آنان را در خشكى و دريا . 70): 17(اسراء  -)3(
  .سوار كردمي]  اختيارشان گذاشتيم

  361: ، ص4 حيفه سجاديه، جتفسري و شرح ص

  كرامت سيد الشهداء

حضرت سّيد الّشهداء، پيشواى آزادگان، سرور عاشقان، مشع شبستان قلب عارفان، به شب عاشورا به مسأله كرامت كه 
نبّوتى كه راهگشاى دل به سوى خدا و اميان به قيامت و  -نتيجه اّتصال علمى و عملى به مقام باعظمت نبّوت است

  :افتخار كرد -انسان به سوى اخالق حسنه و اعمال صاحله استحمّرك 

  »1« ....أْن أْكَرْمَتنا ِبالنُّبـُوَِّة   اْثىن َعَلى الّلِه أْحَسَن الثَّناِء َوأْمحَُدُه َعَلى السَّرّاِء َوالضَّرّاِء، الّلُهّم إّىن أْمحَُدك َعلى

رتين ثنا، و او را در خوشى و  خدا را ثنا مى گومي كه ما را به نبّوت   كنم، اهلى تو را سپاس مى سخىت محد مىگومي به 
  ....گرامى داشىت 
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او و اصحابش با اّتصال علمى و عملى به نبّوت، به مقامى از كرامت انساىن رسيدند كه براى خود مثل و مانند و شبيه و 
  .نظريى نگذاشتند

يش از هفتاد جلد كتاب پرارزش در معارف اسالمى به رشته اى كه ب فيلسوف و فقيه كم نظري مرحوم حاج مريزا خليل كمره
  :نويسد مى» عنصر شجاعت«حترير كشيد، درباره حضرت سّيدالّشهداء و ياران باكرامتش در جلد اول 

اى، يكصد تن از مردان حقيقت  به جاى يك تن سرباز گمنام، هفتاد و دو تن شهيد با نام، و به جاى قهرمانان افسانه«
توانند به عهده  فداكاراىن كه به جهان فهماندند عده اندكى با فداكارى، هر كار بزرگ را مى. وجود دارد در ديار ما

توانند كار رشيد و  بگريند، وىل عده افزون با داشنت هرگونه وسايل، و متّكن از هر پايه علم و ثروت، ىب روح فداكارى منى
مشا آيندگان كه با يك جهان وسايل هم آغوش وىل از ما عقب هستيد به فداكارى خود پيام دادند كه . اى بكنند شايسته

   براى اين است كه از فداكارى كسرى داريد؛ و فداكارى و آخرين پايه تضحيه را به آموزش

______________________________  
  .91/ 2: ؛ االرشاد، شيخ مفيد37، باب 392/ 44: حبار األنوار -)1(

  362: ، ص4 يه، جتفسري و شرح صحيفه سجاد

  .جويان آموختند

فته و آشكار، هر گونه خدمت را به موقع خود اجنام دادند، از دوندگى و داد  در اقدام به خدمت، در غياب و حضور، 
بردن و مدد خواسنت از خويش و بيگانه، و دعوت از كسان خود و از ياران، و از تبليغ و سفارش به دمسازان قدمى 

ديد جان و ويراىن خامنان، و راه ىب آب و آباداىن، و جاّدهد. فروگذار نكردند هاى ميان كوه و   ر مقاومت با خطر، گرفتار 
برابرى با كوه كوه آهن، اندكى از مقاومت . كمر و برياهه رفنت، و جانفشاىن بر فراز منرب و قصر شدند و مقاومت كردند

ا نكاست   .آ

از وفادارى به نام سابقه پيغمرب خود، و سابقه . در ّجله گرداب خطر اقدام كردندسربازاىن كه با نيكنامى در پاى نيكنامى 
ادند رتين منونه نظاميان صدر  از روح نظامى. پيمان خويش، كلمه وفا را به قيمت جان قيمت  گرى و نريوى جنگى، 

چنان به هم آميخته دارند كه گوىي مهه اند، كه روح سلحشورى را با نريوى دين  ترين سلحشور با آيني اول اسالمند، برجسته
  .آيني است و سلحشورى نيست، يا مهه سلحشورى است و آيني در سايه آن پيدا نيست
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ا مّنىت احساس كند يا ماللىت در خاطر راه دهد، بلكه   از ادب، نگذاشتند در نامالميات و در مرگ عزيز و فرزند، امام آ
با كمال سربلندى براى ما و تو دردسرى نيست و هيچ سرافكندگى در كار ما را به مشرق برب يا به مغرب : گفتند

گذاشتند كه مرگ در ذايقه او شريين و گوارا  اى نشاطى به وديعه مى از دلدارى، در دل سردار خود و هر شنونده. باشد منى
  .منود مى

چنانكه تو گوىي كردار آنان گفتارى است سخنوراىن كه سخن باىف را به ديگران واگذاردند، گفتارشان به كردار آميخته، 
گفتار گوهربارشان گاهى تسليِت درمانده بود، و گاهى . منايد جمسم، و گفتار آنان رفتارى يا رواىن است اندك اندك رخ مى

آموخت، در رساندن پيغام فضيلت  در راه حقيقت، شجاعت و فداكارى مى. دميد داد، روح تازه مى دلدارى به افسرده مى
  .آمد عهده جمسم كردن فضايل كامًال برمىاز 

  363: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

هاى پروردگار بيم و هراس از احدى ندارند، در پند و اندرز براى دمشن نيز بسان دوست،  منود كه در تبليغ پيام مى
  .كردند غمخوارى مى

شده؛ زبان، زبان انبيا؛ پيام، پيام انبيا؛ اگر پيغمرب خود را به از آمسان فضيلت، زبان آنان براى ترمجان وحى گوىي انتخاب 
كرد كه  كرد، و حمسوس مى از گريبان آنان ناطقه انسان نريوى خود را آشكارا مى. بوسيد آنان رسانيده بود دهن آنان را مى

راز منويّات، گذشته از زبان و نفس ناطقه سپهبد و ُمَهْيِمن نريوهاى ديگر انسان است، و گاهى اين سپهبد توانا براى اب
رساند، به آوازى رسا  كرد و پيام فضيلت را در سر چهارسوى و بازار دنيا مى منطق، متام اعضا و جوارح را استخدام مى

فته كرد اين صدا را بلند مى و سخنورى آن است كه در ديگران به حّس اعتماد و . كرد كه به هيچ جنجاىل نتوان آن را 
  .بيفزايد و امور جوهرى در ذوات و نفوس بيافريند، با آن كه آواز، خود، صدا، يعىن متّوج هواىي بيش نيستحسن اعتقاد 

اگر به اين زندگان ابد عشق بورزمي جا دارد، چه از اين زندگان تا ابد شعاع حيات بسان سرچشمه آب حيات، روان 
اگر روش اقدام و كردار و روحيه آنان را . امي ر جنات دادهاگر نام آنان را جتديد كنيم روان خود را از رنج و فشا. است

اگر به جنبه خداپرسىت آنان، آيني را تقويت كنيم، . امي گرى خدمت كرده جتديد كنيم به روح سلحشورى و وظيفه نظامى
ه و بارگاه جان و ما اگر مهه فضايل را خبواهيم در يكجا بيابيم در ميهن يعىن قبّ . سزد كه آنان را ذكر خدا خواهيم يافت

  .روان اينان خواهيم يافت

يه روح نظامى و رويّه سلحشورى پيام  علماى اخالِق ما اگر اخالق را در پريهن اينان ببينند، امري لشگراِن ما اگر براى 
  .اند آنان را بشنوند و بشنوانند، هر دووان به سپاه صالح و سالح خود، ذخريه فناناپذير رسانده
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ر دهند كه از اّدعا به وادى حقيقت و عمل يك قدم بردارند، طرز گشودن درهاى آمد و شد را به جهان اگر عرفا تن د
ملكوت ياد خواهند گرفت، مرداىن را خواهند ديد كه شوق پياپى، آنان را چنان كشانده كه چون ديدند بقا با لقا سازگار 

  نيست،

  364: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .كندند تا دِر لقا را كوبيدندلباس بقا را  

شود عارف عذرى ندارد كه سلحشور  حّجت خداى بر خاليق، اگر اينان باشند، كار ما به رسواىي است، معلوم مى
وىل . نيست، سلحشور سخىن پا بر جا ندارد كه مرد آيني نيست، و شاعر زبان آور معذور نيست كه پشت كار ندارد

برمي، سبب شور و جوش و خروش پاسبانان  گى ماست، چه كه به وزن واقعى خود پى مىتذكر آنان چنانكه مايه سرافكند 
  »1« ».وظيفه مقدس است

   راه به دست آوردن كرامت در سوره معارج

تا  23در آيات . دهد قرآن جميد در آيات متعددى راه به دست آوردن كرامت را به آنان كه عاشق كرامت هستند نشان مى
  :كند برنامه را سبب كرامت در دنيا و آخرت قلمداد مى 9، نزديك به »2«  ارجسوره مباركه مع 35

  .كشند آنان كه در مناز و طاعت مقيمند و تا حلظه آخر عمر دست از عبادت منى - 1

  .دهند در مال و داراىي و ثروت خويش براى سائل و حمروم، حّق معّني و معلوم قرار مى - 2

  .كسب كرده با متام وجود تصديق دارندقيامت را براساس معرفىت كه   - 3

  از قهر و عذاب خويش سخت ترسانند، عذاىب كه اماىن براى هيچ كس جز - 4

____________________________________________________________  
  .59/ 1: عنصر شجاعت -)1(

َو الَِّذيَن ُيَصّدقُوَن ِبيَـْوِم * لّلسَّاِءِل َو اْلَمْحُرومِ * أَْمَو هلِِْم َحقٌّ مَّْعُلومٌ َو الَِّذيَن ِىف * َصَالِِْم َداِئُمونَ   الَِّذيَن ُهْم َعَلى« -)2(
ِّم مُّْشِفُقونَ * الّدينِ  ِّْم َغيْـُر َمْأُمونٍ * َو الَِّذيَن ُهم ّمْن َعَذاِب َر َو َأزْ   ِإالَّ َعَلى* َو الَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم حِفُظونَ * ِإنَّ َعَذاَب َر

َو الَِّذيَن ُهْم ِألَمنِتِهْم َو َعْهِدِهْم * َوَرآَء َذ ِلَك َفأُْولِئَك ُهُم اْلَعاُدونَ   َفَمِن ابـْتَـَغى* ِجِهْم َأْو َما َمَلَكْت أَْمينـُُهْم َفِإنـَُّهْم َغيـُْر َمُلوِمنيَ 
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): 70(؛ معارج »أُْولِئَك ِىف َجنٍت مُّْكَرُمونَ * َصَالِِْم ُحيَاِفُظونَ   ىَو الَِّذيَن ُهْم َعلَ * َو الَِّذيَن ُهم ِبَشهَد ِِْم َقاِءُمونَ * َر ُعونَ 
23- 35.  

  365: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .پاكان از آن نيست

كنند و جز به زنان و كنيزان ملكى خويش نظر ندارند،   از شهوات جنسى حرام خود را با ياد خدا و حمشر حفظ مى - 5
  .ّدى و جتاوز و ستمكارى استكه غري اين تع

  .در متام امور امني و امانتدارند - 6

  .كنند عهد و پيمان خويش را رعايت مى - 7

  .براى حفظ حقوق مردم به شهادت در دادگاه عدل قيام كنند - 8

  .از مناز خود با رعايت وقت و شرايط و حضور قلب حمافظت منايند - 9

اين را بايد بدانيم كه كرامت انساىن، در هر دو . شت با عّزت و احرتام متنّعمندهاى  آنان كه جامع اين اوصافند در باغ
جهان حمصول اميان و عمل و اخالق است، كه بدون اين حقايق از انسانيت انسان چيزى ظهور خنواهد كرد و جداى از 

  .ترين مرحله سقوط خواهد رساند هاى زيسنت، آدمى را به پست اين واقعيت

   در كالم فيضكرامت انسان 

فيض كاشاىن كه در علوم منقول و معقول و حكمت و عرفان و فهم قرآن و احاديث، انساىن كم نظري است، در رساله 
  :فرمايد بر مبناى آيات قرآن و روايات، جهت كسب كرامت مى» زاد السالك«

اى، و  و مسافىت و مسريى، و زادى و راحلهمهچنان كه سفر صورى را مبدئى و منتهاىي،  - ايَّدَك الّلُه ِبروٍح ِمْنه -بدان«
  .مهه هست -سبحانه وتعاىل -باشد، مهچنني سفر معنوى را كه سفر روح است به جانب حق رفيقى و راهنماىي مى

  :اى از شكم مادر مبدأش جهل و نقصان طبيعى است كه با خود آورده
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  »1« »مِّن ُبطُوِن أُمََّهاِتُكْم َال تـَْعَلُموَن َشْيئاً َواللَّهُ َأْخَرَجُكم 

  .دانستيد و خدا مشا را از شكم مادرانتان بريون آورد در حاىل كه چيزى منى

  :و منتهايش كمال حقيقى است كه فوق مهه كماالت است و آن وصول است به حق سبحانه و تعاىل

  »2« » َربِّك اْلُمْنَتهى  َوأنَّ إىل

  .به سوى پروردگارتوست] مهه امور[پايان و اين كه 

نَساُن ِإنََّك َكاِدٌح ِإَىل    »3« »َربَِّك َكْدحاً َفُمَالِقيهِ   يَا أَيـَُّها اْإلِ

در حاىل كه مقام فرمانرواىي [يقيناً تو با كوشش و تالشى سخت به سوى پروردگارت در حركىت، پس او را ! اى انسان
  .كىن ديدار مى] ت و هيچ حكومىت در برابرش وجود ندارد،مطلق و حكومت بر مهه چيز ويژه اوس

ا مى كند َشْيئاً َفَشْيئاً، هرگاه بر صراط  و مسافت راه، دراين سفر، مراتب كماالت علمّيه و عملّيه است كه روح طى آ
  :مستقيم شرع كه مسلوك اوليا و اصفياست ساير باشد

  »4« »وُه َوَالتـَتَِّبُعوا السُُّبَل فـَتَـَفرََّق ِبُكْم َعن َسِبيِلهِ َوَأنَّ هَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيماً َفاتَِّبعُ 

راه راست من است؛ بنابراين از آن پريوى كنيد و ]  هاى حمكم و استوار و قوانني و مقّررات حكيمانه برنامه[و مسلماً اين 
  از راههاى ديگر پريوى مكنيد

______________________________  
  .78): 16(حنل  -)1(

  .42): 53(جنم  -)2(

  .6): 84(انشقاق  -)3(

  .153): 7(انعام  -)4(
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  .كند كه مشا را از راه او پراكنده مى

و اين كماالت مرتّتب است بعضى بر بعضى؛ تا كمال متقّدم طى نشود به متأّخر منتقل نتوان شد، چنانكه در سفر 
و منازل اين سفر، صفات محيده و اخالق پسنديده . مسافت متقدمه طى نشود به متأّخر نتوان راه يافتصورى تا قطعه 

  .شود به تدريج است كه احوال و مقامات روح است، از هر يك به ديگرى كه فوق آن است منتقل مى

و مسري اين سفر، . فرمنزل اّول يقظه است كه آگاهى است، و منزل آخر توحيد است كه مقصد اقصى است از اين س
جّد متام و جهد بليغ منودن و ّمهت گماشنت است در قطع اين منازل به جماهده و رياضت نفس به محل أعباى تكاليف 

شرعيه، از فرائض و سنن و آداب و مراقبه و حماسبه نفس آناً فاناً و حلظًة فلحظًة، مهوم را واحد گردانيدن، و منقطع شدن 
  :به حق سبحانه و تعاىل

  »1« »َو اذُْكِر اْسَم َرّبَك َوتـََبتَّْل إلَْيِه تـَْبتيًال 

  .و فقط دل بر او بند] و از غري او قطع اميد منا[ياد كن ]  به زبان حال و قال[نام پروردگارت را 

  »2« »َوالَّذيَن جاَهُدوا فينا َلنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبـَُلنا

راه رشد، [ترديد آنان را به راههاى خود  كوشيدند، ىب]  جان و مالبا [ما ]  به دست آوردن خشنودى[و كساىن كه براى 
شت و مقام قرب   .كنيم راهنماىي مى]  سعادت، كمال، كرامت، 

  .و زاد اين سفر تقواست

  »3« » َوتـََزوَُّدوا َفإنَّ َخيـَْر الزّاِد التـَّْقوى

______________________________  
  .8): 73(مّزّمل  -)1(

  .69): 29(عنكبوت  -)2(

  .197): 2(بقره  -)3(
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رتين توشه، پرهيزكارى است   .و به نفع خود توشه برگرييد كه 

ى از آن كرده، از روى  و تقوا عبارت است از قيام منودن به آنچه شارع امر به آن فرموده است، و پرهيز كردن از آنچه 
  :رع و صيقل تكاليف آن مستعّد فيضان معرفت شود از حّق و عّزوجلّ بصريت، تا دل به نور ش

  »1« »َواتـَُّقوا الّلَه َويـَُعلُِّمُكُم الّلهُ 

  .آموزد به مشا مى] احكامش را[و از خدا پروا كنيد و خدا 

و مهچنانكه مسافر صورى تا قّوت بدن از زاد حاصل نكند قطع راه نتواند كرد، مهچنني مسافر معنوى تا به تقوا و طهارت 
شود و  شرعّيه ظاهراً و باطناً قيام ننمايد و روح را تقويت به آن نكند، علوم و معارف و اخالق محيده كه بر تقوا مرتّتب مى

و َمَثل اين َمَثل كسى است كه در شب تار چراغى در دست داشته . گردد ايض منىشود، بر او ف تقوا از آن حاصل مى
رود،  شود و بر آن مى اى از آن راه روشن مى دارد قطعه رود، هر يك گام كه بر مى بيند و مى باشد و به نور آن راهى را مى

ه منزله معرفت است، و آن رفنت به منزله آن ديدن ب. و تا گام برندارد و نرود روشن نشود، و تا روشن نشود نتواند رفت
  .عمل و تقوا

  :حضرت باقر عليه السالم فرمود

  »2« .َمْن َعِمَل ِمبا َعِلَم أْورَثَُه الّلُه ِعْلَم ما َملْ يـَْعَلمْ 

  .آموزد داند به او مى داند عمل كند، خداوند آنچه را منى هاى ديىن كه مى هر كس به آنچه از واقعيت

  :سالم صلى اهللا عليه و آله فرمودپيامرب گرامى ا

______________________________  
  .282): 2(بقره  -)1(

  .1058/ 3: ؛ اخلرائج و اجلرائح172/ 89: حبار األنوار -)2(
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رسد، ورنه چراغ معرفت به خاموشى  زند، اگر اجابت كند به آثار معرفت مى ش و معرفت به سوى عمل فرياد مىدان
  .گرايد مى

  :حضرت صادق عليه السالم فرمود

يـَْعَمْل َفال َمْعرَِفَة لَُه، أال إنَّ  اْلَعَمِل، َوَمْن ملَْ َفَمْن َعَرَف َدلَّْتهُ اْلَمْعرَِفُة َعَلى . ال يـَْقَبُل الّلُه َعَمًال إّالِمبَْعرَِفٍة، َو ال َمْعرَِفَة إّالِبَعَملٍ 
  »2« .اْإلمياَن بـَْعُضُه ِمْن بـَْعضٍ 

معرفت راهنماى به سوى عمل است، . ماند پذيرد، و معرفت جز با عمل پا بر جا منى خداوند عملى را بدون معرفت منى
  .معرفت است ىب عمل ىب

  .ديگر است بدانيد قسمىت از اميان مكّمل قسمت

رسد، مهچنني در سفر معنوى كسى كه بصريت در عمل ندارد  مهچنانكه در سفر صورى كسى كه راه را نداند به مقصد منى
  :رسد به مقصد منى

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  »3« . إّالبـُْعداً َغْريِ الطَّريِق ال َتزيُدُه ُسْرَعُة السَّْريِ   َغْريِ َبصريٍَة َكالّسائِِر َعلى  اْلعاِمُل َعلى

رود؛ سرعت سريش جز دورى از مقصد  كند، مانند مسافرى است كه برياهه مى آن كه بدون بصريت و شناخت حركت مى
  .آورد برايش منى

  بيا اى رِند عامل سوِز ىب باك
 

  به عصيان پرده عصمت مكن چاك

  سر از شرم گنه در جيب خود كن
 

  حيا را پرده پوش عيب خود كن

  ى كاواز حيا خون ازجبني رخيتكس
 

  كم آبروى خود را بر زمني رخيت

______________________________  
  .26، حديث 66/ 4: ؛ عواىل الآلىل29، حديث 9، باب 33/ 2: حبار األنوار -)1(
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  .25، حديث 2، باب 198/ 1: ؛ احملاسن2، حديث 44/ 1: الكاىف -)2(

  .33110، حديث 4، باب 24/ 27: ؛ وسائل الشيعة23، باب 244/ 75: حبار األنوار -)3(
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 سرى كاو از حيا در پيش باشد
 

 به حرمت پاسبان خويش باشد

  سر خود از حيا گر افكىن پيش
 

  بياىب عاقبت گم كرده خويش

  

  )هالىل جغتاىي(

و مهچنان كه در سفر صورى اگر راحله ضعيف و معلول باشد، راه را طى نتواند  . آن و راحله اين سفر بدن است و قواى
پس حتصيل معاش از اين جهت . نباشد كارى نتوان ساخت  كرد، مهچنني در اين سفر تا صّحت بدن و قّوت قوى

سلوك؛ و ضرورى است و آنچه از براى ضرورت است به قدر ضرورت بايد، پس طلب فضول در معاش مانع است از 
اند عبارت از آن فضول است كه بر صاحبش وبال است، و اما قدر ضرورى از آن  دنياى مذموم كه حتذير از آن فرموده

  .داخل امور آخرت است و حتصيلش عبادت

  .شود چرد راه او طى منى اى را در سفر صورى در اثناى راه سر دهد تا خود سر مى و مهچنان كه اگر كسى راحله

است به فعل آورند و به آداب و سنن شرعّيه   اين سفر معنوى اگر بدن و قوىمهچنني در  را بگذارد تا هر چه مشتهاى آ
  .شود مقّيد نگرداند و جلام آن را در دست نداشته باشد راه حق طى منى
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ود زود مطلع و رفيقان اين راه علما و صلحا و عباد سالكانند كه يكديگر را ممُِد و معاونند، چه هر كسى بر عيب خ
شود، پس اگر چند كس با هم بسازند و يكديگر را از عيوب و آفات باخرب  نشود، اّما بر عيب ديگرى زود واقف مى

  :گردند، چه شود و از دزد و حرامى دين امين مى سازند، زود راه برايشان طى مى

َفرِِد أقْـَرُب ِمْنهُ إَىل اجلَْماَعِة، َوَيدُ    »1« .الّلِه َعَلى اجلَْماعةِ  الشَّْيطاُن إَىل اْلُمنـْ

______________________________  
در خطاب به خوارج روايت شده  127خطبه » ج البالغه«قريب به اين مضمون از امري املؤمنني عليه السالم در  -)1(

  .است
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  .ع، و دست خدا بر سر مجع استتسّلط شيطان به فرد نزديكرت است از سلطه او به مج

  .گرداند، و اگر تنها باشد تا واقف شود هيهات است اگر يكى از راه بريون رود ديگرى او را خربدار مى

اند و سنن و  اند، كه راه منوده و راهنماى اين راه پيغمرب صلى اهللا عليه و آله و ساير ائمه معصومني صلوات الّله عليهم
اند و اّمت را به تأّسى و اقتفاى خود  اند و خود به اين راه رفته احل و مفاسد راه، خرب دادهآداب وضع كرده و از مص

  :اند فرموده

  »1« »َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ 

  .پيامرب خدا الگوى نيكوىي است] روش و رفتار[يقيناً براى مشا در 

  »2« »ّلَه فَاتَِّبُعوىن ُحيِْبْبُكُم الّلهُ ُقْل إْن ُكْنُتْم حتُِبُّوَن ال

  .اگر خدا را دوست داريد، پس مرا پريوى كنيد تا خدا هم مشا را دوست بدارد: بگو

   راههاى كسب كرامت
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فرمودند، چنانكه از روايات معتربه به طريق اهل بيت عليهم الّسالم  اند و به آن امر مى داده و حمصَّل آنچه ايشان اجنام مى«
شود از امورى كه سالك را البّد است از آن، و اخالل به آن به هيچ وجه جايز نيست، بعد از حتصيل عقايد  مستفاد مى

  :حّقه، بيست و پنج چيز است

پس اگر ىب عّلىت و عذرى از . حمافظت بر صلوات مخس، يعىن گزاردن آن در اول وقت به مجاعت و سنن و آداب -اول
  مجاعت حاضر اول وقت تأخري كند يا به

______________________________  
  .21): 33(احزاب  -)1(

  .31): 3(آل عمران  -)2(
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نشود يا سّنىت از سنن يا ادىب از آداب آن را فرو گذارد اّال نادراً، از سلوك راه بريون رفته و با ساير عوام كه در بيداى 
  .چرند و از راه و مقصد ىب خربند و ايشان را هرگز ترّقى نيست، مساوى است رگردان مىجهالت و ضاللت س

سِقط، كه سه مجعه متواىل ترك مناز كند ىب  - دوم
ُ
حمافظت بر مناز مجعه و عيدين و آيات با اجتماع شرايط، اّال مع العذر امل

  .عّلىت، دل او زنگ گريد به حيثّيىت كه قابل اصالح نباشد

اند، اّال چهار ركعت از نافله عصر و دو ركعت  فظت بر مناز معهوده رواتب يوميّه، كه ترك آن را معصيت مشردهحما -سوم
  .از نافله مغرب و ُوتـَْريه كه ترك آن ىب عذر نيز جايز است

ساير حمافظت بر صوم ماه رمضان و تكميل آن، چنانچه زبان را از لغو و غيبت و دروغ و دشنام و حنو آن، و  -چهارم
  .كرد اعضا را از ظلم و خيانت و َفطور را از حرام و شبهه بيشرت ضبط كند كه در ساير ايّام مى

حمافظت بر صوم سّنت كه سه روز معهود است از هر ماهى كه معادل صوم دهر است، چنانكه ىب عذرى ترك  -پنجم
  .نكند و اگر ترك كند قضا كند يا به ُمّدى از طعام تصديق منايد

حمافظت بر زكات بر وجهى كه تأخري و تواىن جايز ندارد مگر عذرى باشد، مثل فقد مستحق، يا انتظار افضل  -ششم
  .مستحّقني و حنو آن
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حمافظت بر انفاق حّق معلوم از مال، يعىن مقّرر سازد كه هر روز يا هر هفته يا هر ماه چيزى به سائل يا حمروم  -هفتم
رت استداده باشد به قدر مناسب مال،  مى   .چنانكه اخالل به آن نكند، و اگر كسى را نيز بر آن مطلع نسازد 

در حديث ديگر وارد . عذرى تأخري روا ندارد حمافظت بر َحجة االسالم، چنانكه در سال وجوب به فعل آورد و ىب -هشتم
  .، زيارت قبور ايشان استهر امام را عهدى است بر گردن اوليا و شيعه خود، و از مجله متامى وفاى به عهد: است كه

  373: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

: زيارت قبور مقّدسه پيغمرب و ائمه معصومني عليهم السالم خصوصاً امام حسني عليه السالم چه در حديث آمده كه -م
  .دزيارت حسني عليه السالم فرض است بر هر مؤمن، هر كه ترك كند حقى از خدا و رسول ترك كرده باش

  .حمافظت بر حقوق اخوان و قضاى حوايج ايشان، چه تأكيدات بليغه در آن شده بلكه بر اكثر فرائض مقّدم است -دهم

  .تدارك منودن هر چه از مذكورات فوت شده باشد وقىت كه متنّبه باشد َمهما أمكن - يازدهم

ن به رياضت و مضاّدت، و اخالق اخالق مذمومه مثل كرب و خبل و حسد و حنو آن را از خود سلب كرد -دوازدهم
  .پسنديده مثل ُحسن خلق و سخا و صرب و غري آن بر خود بسنت تا َملكه شود

ترك منهّيات مجلًة، و اگر بر سبيل ندرت معصيىت واقع شود زود به استغفار و توبه و انابت تدارك منايد تا حمبوب  - سيزدهم
  :حق باشد

  »1« »بُّ اْلُمَتَطّهرِينَ إنَّ الّلَه حيُِبُّ التـَّّوابَني َوحيُِ 

پاكيزه ] ها ها از مهه آلودگى با پذيرش انواع پاكى[كنند، و كساىن را كه خود را  يقيناً خدا كساىن را كه بسيار توبه مى
  .دوست دارد. كنند مى

  »2« .َوإنَّ الّلَه حيُِبَّ ُكلِّ ُمْفَنتٍ تـَّوابٍ 

  .به فتنه گناه دچار شده به عرصه گاه توبه آمده است و به حقيقت كه خداوند دوستدار هر انساىن است كه

  :فرمايد فيض با كرامت مى
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 توامن بود ىب تو يكدم منى
 

 توامن بود خسته غم منى

______________________________  
  .222): 2(بقره  -)1(

  .63/ 3: ؛ فيض القدير142/ 2: الفتوحات املكية -)2(

  

  374: ، ص4 سجاديه، جتفسري و شرح صحيفه 

  

  اى تا ز من بود باقى ذرّه
 

 توامن بود با تو مهدم منى

  توامن زيست ىب لقايت منى
 

 توامن بود با لقا هم منى

  نظرى كن به من، ز من بستان
 

 توامن بود مهدم غم منى

  

  )فيض كاشاىن(

  :اند و گفته. ترك شبهات كه موجب وقوع در حمّرمات است -چهاردهم

  .شود اى حمروم مى شود، و هر كه سّنىت را ترك كند از فريضه كه ادىب را ترك كند از سّنىت حمروم مى  هر

  :در ماال يعىن خوض نكردن، كه موجب قسوت و خسران است، و ىف احلديث -پانزدهم

  »1« .َمْن َطَلَب ماال يـَْعنيِه فاَتُه ما يـَْعنيهِ 

  .رود ده باشد، كارهاى بافايده از دستش مىفائده و كارهاى بيهو  كسى كه دنبال امور ىب
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  :و اگر از روى غفلت صادر شود، بعد از تنّبه تدارك منايد به استغفار و انابت

  »2« »َغيِّ ُمثَّ َاليـُْقِصُرونَ َوِإْخَوانـُُهْم َميُدُّونـَُهْم ِيف الْ * ِإنَّ الَِّذيَن اتـََّقْوا ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف ِمَن الشَّْيطَاِن َتَذكَُّروا َفِإَذا ُهم ُمْبِصُرونَ 

هاىي از سوى  اند، هرگاه وسوسه تقوا ورزيده]  هاى ظاهرى وباطىن نسبت به گناهان، معاصى و آلودگى[مسلماً كساىن كه 
و برادران .* هايش جنات يابند و از دام وسوسه[درنگ بينا شوند  ياد كنند، پس ىب] خدا و قيامت را[شيطان به آنان رسد 

كوتاهى ]  در به گمراهى كشيدنشان[كشانند؛ سپس  مهواره آنان را به عمق گمراهى مى] كه شياطني هستند[تقوايان  ىب
  .ورزند منى

______________________________  
  .152/ 2: ؛ جواهر املطالب ىف مناقب االمام على عليه السالم، ابن الدمشقى375: املناقب، خوارزمى -)1(

  .202 -201): 7(اعراف  -)2(

  375: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اىي كه سخنان پراكنده گويند و روز مى گذرانند نكند از مااليعىن خالص نشود،  و تا ترك جمالست بطّالني و مغتابني و آ
  .چه هيچ چيز مثل اين نيست در اجياب قسوت و غفلت و تضييع وقت

  .كم خوردن و كم خفنت و كم گفنت را شعار خود ساخنت كه دخل متام در تنوير قلب دارد  -شانزدهم

هر روز قدرى از قرآن تالوت كردن، و اقّلش پنجاه آيه است، به تدبّر و تأّمل و خضوع، و اگر بعضى از آن در  -هفدهم
رت است   .مناز واقع شود 

اوقات معيّنه، خصوصاً بعد از منازهاى فريضه، و اگر تواند كه  قدرى از اذكار و دعوات ورد خود ساخنت در - هيجدهم
  .اكثر اوقات زبان را مشغول ذكر حق دارد و اگر چه جوارح در كارهاى ديگر مصروف باشد زهى سعادت

  :از حضرت امام حمّمد باقر عليه السالم منقول است كه

الّلُه، اگر چيزى مى الإلهَ  :زبان مبارك ايشان اكثر اوقات مرتّمن بوده است به كلمه طيّبه اند  گفته اند و اگر سخن مى خورده إالَّ
غري ذلك، چه اين ممُِد و معاوىن قوى است مر سالك را، و اگر ذكر قلىب رانيز مقارن ذكر لساىن   اند، إىل رفته و اگر راه مى
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بوده باشد تا غافل نشود،   متذّكر حق مى تواند سعى منايد كه دم به دم تا مى. دهد سازد به اندك زماىن فتوح بسيار روى مى
  .رسد در سلوك، و اين مددى است قوى در ترك خمالفت حق سبحانه وتعاىل به معاصى كه هيچ امرى به اين منى

  :تواند، كه علمى بر علم خود بيفزايد صحبت عامل و سؤال از او و استفاده علوم دينّيه به قدر حوصله خود تا مى -نوزدهم

  »1« .ِعْلِمهِ   ّناِس َمْن َمجََع ِعْلَم الّناِس إىلَأَعَلُم ال

  .داناترين مردم كسى است كه علم ديگران رابه علم خود بيفزايد

______________________________  
  .5840، حديث 395/ 4: ؛ من الحيضره الفقيه1، حديث 1، باب 164/ 1: حبار األنوار -)1(

  376: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

صحبت اعلم از خود را فوزى عظيم مشرد، و اگر عاملى يابد كه به علم خود عمل كند، متابعت او را الزم مشرد و از حكم 
و مراد از علم، علم آخرت است نه علم دنيا، و اگر چنني كسى نيابد و اعلم از خود نيز نيابد، با كتاب . او بريون نرود

ز ايشان كسب اخالق محيده كند، و هر صحبىت كه او را خوشوقت و متذّكر حق صحبت دارد و با مردم نيكوسريت، كه ا
  .سازد از دست ندهد و نشأه آخرت مى

با مردم به حسن خلق و مباسطت معاشرت كردن تا بر كسى گران نباشد، و افعال ايشان را حمملى نيكو  -بيستم
  .انديشيدن و گمان بد به كسى نداشنت

  .و افعال را شعار خود ساخنت صدق در اقوال -بيست و يكم

كردن در مهه امور، و نظر بر اسباب نداشنت، و در حتصيل رزق امجال    -سبحانه و تعاىل -توّكل بر حق -بيست و دوم
توان به كم قناعت كردن و ترك فضول  كردن و بسيار به جّد نگرفنت در آن، و فكرهاى دور به جهت آن نكردن، و تا مى

  .منودن

ر جفاى اهل و متعّلقان صرب كردن، و زود از جا در نيامدن و بدخوىي نكردن، كه هر چند جفا بيشرت ب -بيست و سوم
  .رسد كند زودتر به مطلب مى كشد و تلّقى بال بيشرت مى مى
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ى از منكر به قدر وسع و طاقت كردن، و ديگران را نيز بر خري داشنت و غمخوارى  -بيست و چهارم امر به معروف و 
با خود در سلوك شريك ساخنت اگر قّوت نفسى داشته باشد، واّال اجتناب از صحبت ايشان منودن با مدارا و  منودن، و

  .تقّيه تا موجب وحشت نباشد

شده باشد،  اوقات خود را ضبط كردن، و در هر وقىت از شبانه روز ِوردى قرار دادن كه به آن مشغول مى - بيست و پنجم
  .وقىت تابع موقوٌت له است، و اين عمده است در سلوكتا اوقاتش ضايع نشود، چه هر 

   اين است آنچه از ائّمه معصومني صلوات الّله عليهم به ما رسيده كه خود اجنام

  377: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .»اند فرموده اند و ديگران را مى داده مى

  :فرمايد ملكوتى و روحاىن مىعارف عاشق مّال امحد نراقى، در باب اين سفر معنوى و سري 

  اندر اين عامل مسافر روز و شب
 

  رود با صد تعب سوى منزل مى

 در جهان پاك ليكن اى عمو
 

 منزل آيد َجلد و چابك سوى او

  سوى مقصد بايدت رفت اين جهان
 

  مقصد آجنا سوى تو گردد روان

  ور تو هم ره را نوردى روز و شب
 

  تعبىن از آنت رنج باشد ىن 

  اين سفر راه عراق و شام نيست
 

  طّى راهش را پى و اقدام نيست

  راه شهر هسىت و ملك بقاست
 

  كى در اين ره راهرو حمتاج ماست

  

  )مالامحد نراقى(

   رسواىي و افتضاح جمرمان - 4
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  :دارد مىحضرت سّجاد عليه السالم در مناجات تائبني به پيشگاه مقّدس حضرت رّب العزّه عرضه 

ْنِب اْلَكبِري، وَ  يا جاِبَر اْلَعْظِم اْلَكسِري َفوا أَسفاْه ِمْن َخْجَلىت َوافِْتضاحى، َوواَهلْفاْه ِمْن ُسوِء َعَملى َواْجِرتاحى، أْسأَُلك يا غاِفَر الذَّ
  »1« .أْن تـََهَب ىل ُموِبقاِت اجلَْرائِِر، َوَتْستـَُر َعَلىَّ فاِضحاِت السَّرائِرِ 

از تو در . أّسف و حسرت از خجلت و رسواىي و افتضاح من، و واى و اندوه و غم از كردار زشت منپس آه و ت
كنم اى خبشنده گناه بزرگ و اى جربان كننده هر شكسته استخوان، كه گناهان مهلك خطرناكم را ببخشى،  خواست مى

  .ام را بپوشاىن هاى پنهاىن فضاحت آور و رسوا كننده و زشىت

______________________________  
  .، مناجاة التائبني32، باب 142/ 91: حبار األنوار -)1(

  378: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :دارد و امرياملؤمنني عليه السالم در دعاى كميل عرضه مى

ِخبَِفىِّ َما اطََّلْعَت َعَلْيِه ِمْن ِسرِّى، َوال ُتعاِجْلىن َفاْسأَُلك ِبِعزَِّتك أْن ال َحيُْجَب َعْنك ُدعائى ُسوءُ َعَملى َوِفعاىل، َوال تـَْفَضْحِىن 
  »1« .ما َعِمْلُتُه ىف َخَلواتى ِمْن ُسوِء ِفْعلى َو إساَءتى، َوَدواِم تـَْفريطى َوَجهالىت، وََكثْـَرِة َشَهواتى َو َغْفَلىت  ِباْلُعُقوبَِة َعلى

اجابتت منع نكند، و به قبايح پنهامن كه تنها تو بر آن آگاهى  به عزّتت قسم كه عمل بد و افعال زشت من، دعاى مرا از
ام و تقصري و ناداىن و كثرت اعمال  مرا مفتضح و رسوا نگرداىن، و بر آنچه از اعمال بد و ناشايسته در خلوت جبا آورده

  .ام زودم به عقوبت مگري با غفلت و شهوت كه كرده

دانش حق مهچون امام على عليه السالم و امام زين العابدين عليه السالم و  از اين مجالت و فرازهاى نوراىن كه از منابع
شود رسواىي و افتضاح انسان در دنيا و  امثال اين دو بزرگوار نقل شده و آيات قرآن جميد هم مؤيّد آن است معلوم مى

اختمان كرامت خطا و ذنب و دورى از طاعت و عبادت، س. آخرت نتيجه جرم و عصيان و گناه و معصيت اوست
  .انساىن را خراب و مايه ننگ و رسواىي آدمى است

______________________________  
  .، دعاء آخر و هو دعاء اخلضر عليه السالم، دعاى كميل844: مصباح املتهّجد -)1(
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  379: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َِبِتَك َواْكِفَنا َوْحَشَة اْلَقاِطِعَني ِبِصَلِتَك َحىتَّ َال نـَْرَغَب ِإَىل َأَحٍد َمَع َبْذِلَك َوَال َنْستَـْوِحَش اللَُّهمَّ َأْغِنَنا َعْن ِهَبِة اْلَوهَّاِبَني » 7«[  ِ

َنا َواْمُكْر َلَنا َوَال متَْ » 8«ِمْن َأَحٍد َمَع َفْضِلَك    ]ُكْر بَِنا َوَأِدْل َلَنا َوَال ُتِدْل ِمنَّااللَُّهمَّ َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َوآِلِه وَِكْد لََنا َوَال َتِكْد َعَليـْ

نياز ساز، و از ما غم و اندوه بريده شدن احسان ديگران را  به عطا و احسانت، ما را از عطا و احسان ديگران ىب! خدايا
احسان ات كفايت فرما، تا با بذل و خبشش تو، به دنبال و خبشش احدى رغبت نكنيم، و با فضل و  به احسان و جايزه

راسيم بر حممد و آلش درود فرست و به سود ما چاره فرما و به زبان ما چاره مساز، و به سود ما ! خدايا. تو از احدى 
  .تدبري كن و به زيان ما تدبري مفرما، و ما را بر ديگران پريوزى ده، و ديگران را بر ما پريوز مگردان

   نيازى از مهه نياز به خدا و ىب

است كه انسان مدىن الطبع و اجتماعى آفريده شده و در امور زندگى و حيات به كمك و معاونت  اين مسأله صحيح
ديگران نيازمند است و زندگى و ادامه حيات بدون ارتباط با مهنوعان برايش ميّسر نيست، وىل اين مهه اقتضاى اين را 

حّد و مرز ديگران برود، و به  هاى ىب واستهندارد كه انسان در متام جوانب حيات، حّىت حاالت و احواالت در گرو خ
ها به خصوص در مواقع گرفتارى كه ديگران حمض عواطف و احساسات يا اهداف ديگر به  خاطر امور مادى و نيازمندى

   انسان كمك
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ه و موجوديت خويش را در آنچه آنان منايند، آنان را به جاى حضرت مالك امللوك، معبود خود گرفت بالعوض مى
  .خواهند خرج كند مى

هاى انسان، سنگرى براى دمشنان خداست كه اگر انسان توجه به حقيقت نداشته باشد از آن سنگر با  گاهى نيازمندى
 چون و چراى شيطان يا شود و مغز و قلب به تصّرف دمشن درآمده و آدمى عمله ىب ظاهرى فريبنده به انسان محله مى

  .گردد شياطني مى

در اين مسري بايد ابوذروار برخورد كرد، به وقت نياز، عطاى دمشن را كه براى به يغما بردن دين و اميان انسان به كار گرفته 
شود با كمال شجاعت رد كرد و رنج تبعيد به بيابان َرَبذه را پذيرفت و در آجنا در حال سالمت دين و الگو شدن  مى

  .يل الّله در آغوش لطف و حمّبت حضرت حمبوب جان سپردبراى جماهدان ىف سب



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

از دورى گزيدن آنان كه قصد َبرده كردن انسان را دارند نبايد وحشت كرد، و از تنها شدن از آنان كه با حقيقت پيوند 
ى به سود بايد آن چنان در قيد بندگى حق بود و عاشقانه در مدار عبادت راه پيمود كه تدبري اهل. ندارند نبايد ترسيد

هاى ظاهرى و باطىن آن چنان به   انسان متام شود، و به عبارت ديگر درهاى رمحت اهلّيه به سوى انسان باز شده و نعمت
شت و رضوان حق شود، نه اين كه به صورتى هم آغوش با زندگى شد   كار گرفته شود كه حمصول به كارگريى نعمت ها 
  .پيدا كند، آنگاه تدبري اهلى به جمازات مهه جانبه انسان تعّلق گريد كه چنگال گناه به مهه نواحى حيات اتصال

هاى كور بازگردد و نور واقعّيت در قلب  آن چنان مهاهنگ با حق و حقيقت بايد زيست كه مشكالت آسان شود و گره
  :بتابد و به قول حضرت سّجاد عليه السالم

از حقيقت، و بغى و جتاوز و ستم، بدون اين كه انسان مكر دوست به سود انسان شود، نه آن كه به خاطر ختّلف 
ها به كار افتد و آدمى با مكر حق به چاه هالكت و شقاوت سرنگون  بفهمد، به تدريج دچار مشكالت گردد و گره

  .شود
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تپد، آنان كه بار غمى  ق حضرت حمبوب مىآنان كه جز در صراط مستقيِم دوست حركت ندارند، آنان كه قلبشان از عش
جز بار غم يار بر دوش جان ندارند، آنان كه منّور به نور معرفت هستند، آنان كه غري عمل صاحل عملى ندارند و جز 

كنند و دليلى جز قرآن  اى براى آنان نيست، آنان كه مهاهنگ با حيات انبيا و ائّمه زيست مى اخالق حسنه مايه و سرمايه
كنند، مهيشه و مهه  اى از ياد حق و روز قيامت غافل نيستند و حقوق برادران و مهنوعان را رعايت مى شناسند و حلظه منى

  .جا بر دمشنان پريوزند
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لَْيَك َوَال تـَُباِعْدنَا َعْنَك ِإنَّ َمْن َتِقِه َيْسَلْم َوَمْن تـَْهِدِه يـَْعَلْم اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد وآِلِه وِقَنا ِمْنَك واْحَفْظَنا ِبَك َواْهِدنَا إِ » 9«[ 
  ] َوَمْن تـَُقرِّْبُه ِإلَْيَك يـَْغَنمْ 

بر حممد و آلش درود فرست و ما را از خشم خود نگاه دار و به عنايتت حمافظت فرما و به سوى خود هدايت  ! خدايا
شود، و هر  ماند، و هر كه را تو هدايت فرماىي دانا مى هر كه را تو حفظ كىن سامل مىكن و از حضرتت دور مساز؛ مهانا 
ره   .رسد مندى مى كه را تو به خود نزديك كىن، به 
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   خدا، پناهگاه انسان

ه شود و به را كند و در واقع بنده مستقيم احلركات مى اگر خداوند، انسان را پناه دهد، او را از افراط و تفريط دور مى
ماند و چون  شود و از احنراف در راسىت و درسىت و واقع شدن در هوا و هوس هالك كننده سامل مى مستقيم هدايت مى

كند و چون علم پيدا كرد و به  شود و عبد به راه حق علم پيدا مى هدايت حاصل شد مانع گمراهى از صراط مستقيم مى
ه سعادت ابد و به غناى حقيقى و ملك ابدى خواهد رسيد كه طرف خداوند حركت كرد قرب اهلى براى او حاصل شده ب

مستلزم سالمت و هدايت است و سالمت و هدايت مستلزم علم و قرب است و علم و قرب مستلزم غناى حقيقى و 
  .سعادت ابدى خواهد بود

  383: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   زير بناى سعادت

  

آدمى در پرتو خودشناسى به . سعادت بشر در مجيع شؤون مادى و معنوى است خودشناسى و يا معرفت نفس زيربناى
دهد، وظيفه شناس  برد، عواملى را كه مايه تعاىل و تكامل اوست تشخيص مى نيازهاى دروىن و بروىن خويش پى مى

  .شود گرايد و سراجنام به كماىل كه اليق مقام انسان است، نايل مى شود، به پاكى و نيكى مى مى

   عادت و خودآگاهىس

كسى كه خواهان سعادت است بايد خود را بشناسد و از ذخاير دروىن و بروىن خويش آگاه شود، طبق سنن آفرينش قدم 
بردارد، كليه جهات مادى و معنوى را مورد توجه قرار دهد، متايالت انساىن و غرايز حيواىن را به موازات هم، با رعايت 

و هيچ يك را فداى ديگرى نكند، اين خود برنامه اسالم و راه و رسم مسلمانان راستني و دين تعادل و موازنه اقناع منايد 
  .شناس است

  :فرمايد امام رضا عليه السالم مى

  »1« .لَْيَس ِمنَّا َمْن تـََرَك ُدنْياُه ِلديِنِه َو ديَنُه ِلُدنْياُه َو تـََفقَُّهوا ِىف الّدينِ 
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سپس خاطر نشان . براى دين ترك گويد، يا دين خود را براى دنيا از دست بدهداز ما نيست آن كس كه دنياى خود را 
  .فرموده است كه آيني خدا را به درسىت بشناسيد و با آگاهى از آن پريوى كنيد

   خودشناسى و ارزش آن

  اولياى گرامى اسالم ضمن روايات متعددى، امهيت و ارزش خودشناسى را

______________________________  
  .9309، حديث 223/ 8: ؛ مستدرك الوسائل4، حديث 26، باب 346/ 75: حبار األنوار -)1(
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ها و خودناشناسى  اند كه معرفت نفس مايه پريوزى و موفقيت انسان تذكر داده و پريوان خويش را به اين نكته متوجه كرده
  .موجب سقوط و تباهى آنان است

  :فرمايد مام على عليه السالم مىا

  »1« .َهَلَك اْمرُءٌ َملْ يـَْعِرْف َقْدرَهُ 

  .انساىن كه اندازه خود را نشناخت هالك شد

  :فرمايد و نيز مى

  »2« .ناَل اْلَفوَز اْالْكبَـَر َمْن َظِفَر ِمبَْعرَِفِة الَّنْفسِ 

  .شده است كسى كه به خودشناسى دست يافته از بزرگرتين خري و خوىب برخوردار

  :فرمايد و نيز مى

  »3« .َمْن َملْ يـَْعِرْف نـَْفَسُه بـَُعَد َعْن َسبيِل النَّجاِة َو َخَبَط ِىف الضَّالِل َو اجلَْهاالتِ 

  .گرايد شود و به راه جهل و گمراهى مى كسى كه خود را نشناسد از مسري صحيح و جنات خبش دور مى
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درد، حس كنجكاوى و جتسس  خربى را مى هاى غفلت و ىب خبشد، پرده مىآرى، انديشه خودشناسى به انسان حترك فكرى 
دارد، كسى كه از پى معرفت نفس  اندازد و آدمى را به تعقل و مطالعه وا مى نريوى خرد را به كار مى. كند را بيدار مى

اه شود، طبعاً با خواهد خويشنت را از مجيع جهات مادى و معنوى بشناسد و از آغاز و اجنام خود آگ رود و مى مى
   من: شود سؤاالت گوناگوىن از اين قبيل مواجه مى

______________________________  
  .149حكمت : ج البالغه -)1(

  .4641، حديث 232: غرر احلكم -)2(

  .4664، حديث 233: غرر احلكم -)3(
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كنم؟ وظيفه من  ام؟ در اين سرا چه مى ام؟ براى چه آمده ا ساخته؟ از كجا آمدهام؟ كى مر  كيستم؟ چگونه ساخته شده
  روم؟ چيست و از اين جا به كجا مى

  روزها فكر من اين است و مهه شب سخنم
 

  كه چرا غافل ز احوال دل خويشتنم

ر چه بود ز كجا آمده  ام، آمدمن 
 

  روم آخر، ننماىي وطنم به كجا مى

 عجب كز چه سبب ساخت مراام سخت  مانده
 

  يا چه بوده است مراد وى از اين ساختنم

  تا به حتقيق مرا منزل و ره ننمائى
 

  يك دم آرام نگريم نفسى دم نزمن

  

ها، البته به هر نسبىت كه درك طبيعى و  هاى صحيحى است كه به اين پرسش ارزش خودشناسى انسان بر مقياس پاسخ
هاى  ترى طرح منايد، پاسخ تر فكر كند، سؤاالت را در سطح وسيع تواند عميق زيادتر باشد مىمعلومات اكتساىب شخصى 

رت بشناسد اساسى ا بدهد و خود را    .ترى به آ

  :فرمايد قرآن چه زيبا در اين زمينه مى
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  »1« »ُقونَ َو َالَتُكونُواْ َكالَِّذيَن َنُسواْ اللََّه َفأَْنساُهْم أَنُفَسُهْم أُْولِئَك ُهُم اْلفسِ 

  .و مانند كساىن مباشيد كه خدا را فراموش كردند، پس خدا هم آنان را دچار خود فراموشى كرد؛ اينان مهان فاسقانند

ياد خدا يعىن توجه به مراقبت دائمى الّله و حضور او در مهه جا و مهه حال، و : اصوًال مخري مايه تقوى دو چيز است«
   مهتوجه به دادگاه عدل خداوند و نا

______________________________  
  .19): 59(حشر  -)1(
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  .شود اعماىل كه هيچ كار صغري و كبريى وجود ندارد مگر اين كه در آن ثبت مى

و تأثري آن در پاكسازى  هاى تربيىت انبيا و اوليا قرار داشته و به مهني دىل توجه به دو اصل مبدأ و معاد در سرلوحه برنامه
  .فرد و اجتماع كامًال چشمگري است

شود، دليل آن نيز روشن  مى» خودفراموشى«فراموش كردن خدا سبب : گويد قابل توجه اين كه قرآن در اين جا صرحياً مى
دف شود كه انسان در لذات مادى و شهوات حيواىن فرو رود و ه است؛ زيرا از يك سو فراموشى پروردگار سبب مى

  .آفرينش خود را به دست فراموشى بسپارد و در نتيجه از ذخريه الزم براى فرداى قيامت غافل مباند

انتها  پايان و غناى ىب از سوى ديگر فراموش كردن خدا مهراه با فراموش كردن صفات پاك اوست كه هسىت مطلق و علم ىب
شود كه انسان خود را  باشد و مهني امر سبب مى از آن اوست و هر چه غري اوست وابسته به او و نيازمند ذات پاكش مى

هاى ذاتى خود را   واقعيت و هويت انساىن خويش را فراموش كند و لياقتنياز بشمرد و به اين ترتيب  مستقل و غىن و ىب
فته و از بقيه خملوقات ممتازش ساخته به دست فراموشى مى سپرد و اين مساوى با فراموش كردن  كه خداوند در او 

خور و  كند و مهتش چيزى جز خواب و انسانيت خويش است و چنني انساىن تا سر حد يك حيوان درّنده سقوط مى
شهوت خنواهد بود و اينها مهه عامل اصلى فسق و فجور، بلكه اين خود فراموشى بدترين مصداق فسق و خروج از 

  »1« ».چنني افراد فراموشكار فاسقند: گويد اطاعت خداست و به مهني دليل در پايان آيه مى

   خود فراموشى
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آدمى بر اثر اين مرض دچار . خطرناك اخالقى است هاى خود فراموشى از مجله عيوب بزرگ معنوى و يكى از بيمارى
  گردد، فرومايگى و دنائت روحى مى

______________________________  
  .سوره حشر 19، ذيل آيه 541/ 23: تفسري منونه -)1(
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گردد و سجاياى انساىن را  اعتنا مى دان اخالقى ىبشود، به نداى وج برد و از شرافت نفس غافل مى انسانيت را از ياد مى
گريد و مهواره در مسري احنطاط و سقوط  ها و سيئات اخالقى قرار مى مشرد چنني انساىن در معرض انواع آلودگى ناچيز مى

  .كند پيش روى مى

الف اخالق الأباىل و او در گفتار و رفتار خويش مطيع هواى نفس و متايالت غريزى است و در كارهاى غريانساىن و خ
شود و براى رسيدن به  گريد، به آساىن مرتكب گناه و ناپاكى مى باك است و عدل و انصاف و حقيقت را ناديده مى ىب

منايد و خويشنت را از اوج انسانيت به  زند، شرف انساىن را پاميال مى ترين عمل دست مى شهوات و متنيات نفساىن به زشت
  .هدد حضيض حيوانيت تنزل مى

كنند، مسؤولّيت خويش  شوند، خدا را فراموش مى آرى، خود فراموشى جمازات كساىن است كه از آفريدگار جهان غافل مى
هاى تعاىل و تكامل سرباز  گريند و از برنامه برند، سنن تكويىن و قوانني تشريعى را ناديده مى را در پيشگاه اهلى از ياد مى

  .زنند مى

  ارزش عمر

اهلى عمر و زندگى زماىن ارزش دارد كه با ياد خدا و در اطاعت بارى تعاىل طى شود و آميخته به حق و در نظر مردان 
رت است   فضيلت باشد وگرنه عمرى كه مايه افزايش اعمال ناروا و جمرى افكار شيطاىن است و با گناه و ناپاكى مى گذرد 

  :رمايدف كه نباشد، مهچنان كه امام زين العابدين عليه السالم مى

اَلْيَك قـَْبَل اْن َيْسِبَق َمْقُتَك اَىلَّ، اْو   َمْرَتعاً لِلشَّْيطاِن َفاْقِبْضىن  طاَعِتَك، َفاذا كاَن ُعُمرى  ِبْذَلًة ىف  َو َعمَّرىن ما كاَن ُعُمرى
   َيْسَتْحِكمَ 
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مى كه عمرم در طاعت تو به كار رود، و هنگامى كه عمرم خبواهد چراگاه شيطان و مرا زنده دار، مادا »1« .َغَضُبَك َعَلىَّ 
  .شود، جامن را بستان پيش از آن كه دمشىن و نفرتت بر من پيشى گريد، يا خشمت نسبت به من حمكم و استوار شود

كردند و از معرفت  متوجه مىلذا از نظر خداشناسى روش پيغمربان اين بود كه در آغاز مردم را به نداى دروىن خودشان 
ادشان بيدار مى فطرى كه با سرشتشان آميخته است سخن مى نريوى عقلشان را . كردند گفتند و حس خداجوىي را در 

دادند و آنان با آگاهى از آفرينش حكيمانه  گرفتند، سپس از راه خودشناسى به آنان درس خداشناسى مى به كار مى
  .ساختند د مىخويش به آفريدگار حكيم معتق

  :فرمايد امام على عليه السالم مى

َو يَُذكُِّروُهْم َمْنِسىَّ نِْعَمِتِه َو َحيَْتجُّوا َعَلْيِهْم ِبالتَّْبليِغ َو يُثريُوا َهلُْم   فـَبَـَعَث فيِهم ُرُسَلُه َو واتـََر الَْيِهْم اْنِبياَئُه لَِيْستأُد وُهْم ميثاَق ِفْطرَتِه
  »2« .َدفاِئَن اْلُعُقولِ 

پس خداوند رسوالنش را برانگيخت، و پيامربانش را به دنبال هم به سوى آنان گسيل داشت، تا ادعاى عهد فطرت اهلى 
را از مردم خبواهند، و نعمتهاى فراموش شده او را به يادشان آرند و با ارائه داليل بر آنان امتام حجت كنند، و نريوهاى 

  .پنهان عقول آنان را برانگيزانند

______________________________  
  .20دعاى : صحيفه سجاديه -)1(

  .1خطبه : ج البالغه -)2(

  389: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .شود اند به چهار مرحله منتهى مى هاى انسان سازى كه پيامربان خدا به مردم آموخته جمموع برنامه: توان گفت در واقع مى

  .شناخت خدا - 1

  .وهاىي كه خداوند در وجود بشر مستقر ساخته استشناخت نري  - 2

ره - 3   .بردارى از نريوها شناخت تعاليم اهلى در 
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  .كند دارد و از مسري انسانيت منحرف مى شناسى باز مى شناخت عواملى كه آدمى را از وظيفه - 4

  :اين چهار مرحله در ضمن فرمايش امام صادق عليه السالم متبلور است

: اْن تـَْعِرَف ما اراَد ِمْنَك َوالرَّاِبعُ : اْن تـَْعِرَف ما َصَنَع ِبَك َوالثَّاِلثُ : اْن تـَْعِرَف َربَّك َوالثّاىن: ِعْلَم الّناِس ُكلَّهُ يف اْرَبٍع اوَُّهلاَوَجْدُت 
  »1« .اْن تـَْعِرُف ما َخيُْرُجَك ِمْن ِديِنكَ 

  آن كه خداى خود را بشناسى،: اول

  .اى را به كار برده است هاى حكيمانه ع حكيم در ساختمان تو چه دقتآن كه بداىن صان: دوم

  .آن كه بداىن از تو چه خواسته است: سوم

  .برد آن كه بداىن چه چيزهاىي تو را از دين بريون مى: چهارم

را با  هاى انساىن و حيواىن خويش بشر براى نيل به سعادت حقيقى بايد خود را آن طور كه هست، بشناسد جنبه: خالصه
گريى كند و از افراط  هم به موازات هم مورد توجه قرار دهد و غرايز و شهوات را با معيارهاى عقل و وجدان اخالقى اندازه

  .و تفريط بپرهيزد و برنامه زندگى را با موازين خلقت و سنن آفرينش منطبق سازد

رفت، به شناخت اهلى نايل گشته و در طريق  اگر متام مراحل معرفت را پشت سر گذاشت و موفق از اين امتحان بريون
   گريد و اگر در طريق هدايت، الّله قرار مى

______________________________  
  .43: ؛ معدن اجلواهر11، حديث 50/ 1: الكاىف -)1(

  390: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

درگاه او شد ديگر وسوسه شيطان در او اثر خنواهد  هدايت، الّله قرار گرفت، مقرب درگاه او خواهد شد، و چون مقرب 
  .گذاشت

  :فرمايد مهچنان كه خداوند در قرآن مى
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  »1« »ِإنَّ الَِّذيَن اتـََّقْواْ ِإَذا َمسَُّهْم َطآِئٌف ّمَن الشَّْيطِن َتَذكَُّرواْ فَِإَذا ُهم مُّْبِصُرونَ 

هاىي از سوى  اند، هرگاه وسوسه تقوا ورزيده]  وباطىن هاى ظاهرى نسبت به گناهان، معاصى و آلودگى[مسلماً كساىن كه 
  .]هايش جنات يابند و از دام وسوسه[درنگ بينا شوند  ياد كنند، پس ىب] خدا و قيامت را[شيطان به آنان رسد 

اى پريامون فكر و روح انسان  هاى شيطاىن هم چون طواف كننده است گويا وسوسه» طواف كننده«به معىن : طائف«
ا را از  گردش مى  پيوسته كنند تا راهى براى نفوذ بيابند اگر انسان در اين هنگام به ياد خدا و عواقب شوم گناه بيفتد آ

  .گردد ها تسليم مى يابد وگرنه سراجنام در برابر اين وسوسه خود دور ساخته و رهاىي مى

گردد و گاه در  هاى شيطاىن مى ار وسوسهاى از اميان و در هر سن و ساىل گه گاهى گرفت اصوًال هر كسى در هر مرحله
كند كه  كند كه نريو و حمرك شديدى در درون جانش آشكار شده است و او را به سوى گناه دعوت مى خود احساس مى

و سراجنام » مراقبت«و سپس »  تقوى«قرآن تنها راه جنات از آلودگى در چنني شرايطى را خنست فراهم ساخنت سرمايه 
  .داند هاى او و جمازات دردناك خطاركاران است، مى و پناه بردن به خدا، ياد الطاف و نعمتتوجه به خويشنت 

هاى ضعيف و  زا است كه در مهه وجود دارند وىل به دنبال بنيه هاى بيمارى هاى نفس و شيطان مانند ميكرب وسوسه
  گردند تا در آجنا نفوذ هاى ناتوان مى جسم

______________________________  
  .201): 7(اعراف  -)1(

  391: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا كه جسمى سامل و نريومند و قوى دارند اين ميكرب   .كنند ها را از خود دفع مى كنند اّما آ

افكند آن چنان كه  هاى شيطاىن پرده بر ديد باطىن انسان مى اشاره به اين حقيقت است كه وسوسه  فاذا هم مبصرون  مجله
خبشد و قدرت  شناسند، وىل ياد خدا به انسان بيناىي و روشناىي مى راه را از چاه و دوست را از دمشن و نيك را از بد منى

  »1« ».هاست از چنگال وسوسه اش جنات شناخىت كه نتيجه. دهد ها را به او مى شناخت واقعيت

______________________________  
  .سوره اعراف 201، ذيل آيه 67/ 7: تفسري منونه -)1(
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  392: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  ] طَاِن َوَمرَاَرَة َصْوَلِة السُّْلَطانِ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َوآِلِه َواْكِفَنا َحدَّ نـََواِئِب الزََّماِن َوَشرَّ َمَصاِئِد الشَّيْ » 10«[ 

هاى شيطان و قهر و خشم سلطان،   بر حممد و آلش درود فرست، و ما را از شّدت حوادث ناگوار زمان و شّر دام! خدايا
  .كفايت فرما

  امنّيت از شّر حوادث ناگوار، دام شيطان، و شّر حاكم ستمگر

  .شده كه از امورى در امان نيست و بايد نگرش و تدبريى اساسى انديشيددر آيات و روايات ما به انسان هشدار داده 

رسد دل خوش و فريفته گردد و در بسرت عافيت و امنيت از ظرف بال و  انسان نبايد به اندك عنايت و فيضى كه به او مى
  .رزدكند؛ غفلت و  ابتالىي كه حق تعاىل بر مقتضاى حكمت در جهت رشد و شكوفاىي براى او فراهم مى

هاى احتماىل و  بلكه بايد در بسرت عافيت، پيش از افتادن در گرفتارى براى در امان بودن خود از احنرافات و لغزش
هاى  درماندگى و واماندگى آن ايام، دست دعا به درگاه اهلى بردارد و عاجزانه از حق خبواهد در هنگامى كه در گرداب

  .در چنگال شرك و خودبيىن اسري نگردد شود؛ توجه به غري نكند و شرارت گرفتار مى

  :گويند اهل حكمت و انديشه مى

  .گريى آن پرداخت، دعا و صرب دو كليد اصلى براى كفايت از شر امور است بايد پيش از وقوع حوادث به پيش

   خداوند به پيامربش كه در امواج استهزا و تكذيب مشركان و كافران گرفتار شده

  393: ، ص4 سجاديه، جتفسري و شرح صحيفه 

  :فرمايد است خطاب مى

يًال    »1« »َفاْصِربْ َصبـْرًا مجَِ

  .]صربى كه در كنارش جزع و ناخشنودى نباشد[پس صرب كن صربى نيكو 
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يعىن حتمل بسيار قابل توجه و آن » صرب مجيل«. در برابر آزار آنان نيكو شكيبا باش! حضرت حق فرموده كه اى پيامرب«
تاىب و شكوه و ناله مهراه آن نباشد كه در غري  تداوم داشته باشد، يأس و نوميدى به آن راه نيابد و ىباستقامىت است كه 

  مقصود از صرب مجيل چيست؟: كسى از حضرت باقر عليه السالم پرسيد  »2« ».اين صورت مجيل نيست

كلى ايستادگى در حوادث يكى به طور   »3« .شود اين صربى است كه در آن نزد مردم گله و شكايت منى: حضرت فرمود
  .سازد گريد اين صرب است كه او را مى ها قرار مى هاى مؤمن است و چون در برابر طوفان حادثه و آزمايش از ويژگى

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  »4« .اْلُمْؤِمُن ُيْطَبُع َعَلى الصَّْربِ َعَلى النَّواِئبِ 

  .ها و مشكالت صرب كند سرشت مؤمن بر اين است كه در برابر سخىت

دانند كه به دنبال آن آسايش و  حىت اهل بيت عصمت و طهارت شادى درون را نتيجه ايستادگى در برابر مشكالت مى
  .آيد امنيت مى

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

   الَوفاِء َو رِعايَِة احلُُقوِق َو النـُُّهوِض يف  يف: َثالِث ِخاللِ   السُُّرُور ىف

______________________________  
  .5): 70(معارج  -)1(

  .سوره معارج 5، ذيل آيه 17/ 25: تفسري منونه -)2(

  .23، حديث 93/ 2: ؛ الكاىف22، حديث 62، باب 83/ 68: حبار األنوار -)3(

  .23: ؛ مشكاة األنوار63، ذيل حديث 62، باب 97/ 68: حبار األنوار -)4(

  394: ، ص4 ج تفسري و شرح صحيفه سجاديه،

  »1« .النَّواِئبِ 
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  .هاى زمانه وفادارى، رعايت حقوق و ايستادگى در برابر سخىت: شادى سه خصلت است

  .دهد چاره چيست؟ اين جا سخن از ارزش صرب است كه به انسان مقام و برترى مى

  :سازد اين فرمايش امريمؤمنان على عليه السالم است كه ما را آگاه مى

بلكه كمال انسان در داشنت چنني  »2« .شود هاى زمانه پياپى به او برسد، فضيلت صرب به او ارزاىن مى گرفتارىهر كه  
  :رساند شايستگى است كه او را به درجات باالتر مى

  :و نيز حضرت على عليه السالم فرمود

ا مسلمان كامل گردد و  »3« .ها و شكيباىي بر گرفتارى جستجو در دين، برنامه ريزى در زندگى: سه چيز است كه به آ
شود كه دعاى امام سجاد عليه السالم در  اين سريه معصومان مهچنان ادامه دارد و جتلى آن در مؤمنان و شيعيان ديده مى

  .حق آنان است

   دام شيطان

  

  :فرمايد داند و مى مىهاى شيطنت شيطان  خداوند در دو آيه وظيفه مهم رهربان و مبلغان را، روشن بيىن در برابر شيوه

______________________________  
  .322: ؛ حتف العقول107، ذيل حديث 23، باب 237/ 75: حبار األنوار -)1(

  .6255، حديث 281: غرر احلكم -)2(

  .120، حديث 124/ 1: ؛ اخلصال3، حديث 6، باب 210/ 1: حبار األنوار -)3(

  395: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

يٌع َعِليمٌ  ِإنَّ الَِّذيَن اتـََّقْواْ ِإَذا َمسَُّهْم َطآِئٌف ّمَن الشَّْيطِن َتَذكَُّرواْ فَِإَذا ُهم * َوِإمَّا يَنَزَغنََّك ِمَن الشَّْيطِن نـَزٌْغ َفاْسَتِعْذ ِباللَِّه ِإنَُّه مسَِ
  »1« »مُّْبِصُرونَ 
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حتريك كند، به خدا پناه جوى؛ ]  و ترِك مهرباىن و مالطفت به خشم بر مردم[شيطان، تو را ]  اى از سوى وسوسه[و اگر 
  .*زيرا خدا شنوا و داناست

هاىي از سوى  اند، هرگاه وسوسه تقوا ورزيده]  هاى ظاهرى وباطىن نسبت به گناهان، معاصى و آلودگى[مسلماً كساىن كه 
  .]هايش جنات يابند از دام وسوسه و[درنگ بينا شوند  ياد كنند، پس ىب] خدا و قيامت را[شيطان به آنان رسد 

كند و  هاى شيطاىن در شكل مقام، مال، شهوت، و امثال اينها خودمناىي مى شيطان بر سر راه پرهيزگاران، مهواره با وسوسه
ا را از طريق اين وسوسه شيطان و شيطان صفتان مى   .ها از مسريشان منحرف سازند و از هدفشان بازدارند كوشند آ

هاى شيطاىن متوجه تو شد به خدا پناه برب و خود را به او بسپار و از لطفش مدد  دهد كه اگر وسوسه مى قرآن دستور
  .هاى شياطني با خرب است شنود و از اسرار درونت آگاه و از وسوسه خبواه، زيرا او سخن تو را مى

. كنند تا راهى براى نفوذ بيابند مى اى پريامون فكر و روح انسان پيوسته گردش هاى شيطاىن مهچون طواف كننده وسوسه
ا را از خود دور ساخته و رهاىي مى يابد وگرنه سراجنام در  اگر انسان در اين هنگام به ياد خدا و عواقب شوم گناه بيفتد آ

  .گردد ها تسليم مى برابر اين وسوسه

اه و دوست را از دمشن و نيك را از بد افكند آن چنان كه راه را از چ هاى شيطاىن پرده بر ديد باطىن انسان مى وسوسه
  .خبشد ها را به او مى خبشد و قدرت شناخت واقعيت شناسند وىل ياد خدا به انسان بيناىي و روشناىي مى منى

______________________________  
  .200 -201): 7(اعراف  -)1(

  396: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

حىت افراد بسيار با اميان و . هاى شيطاىن اشاره شده است يق ذكر خدا در كنار زدن وسوسهدر روايات اسالمى، به اثر عم
كردند و از طريق مراقبت، با نفس  هاى شيطاىن احساس خطر مى دانشمند و با شخصيت مهيشه در مقابل وسوسه

  .جنگيدند مى

  :دمناي اى براى اين موقعيت درخواست كمك مى حضرت على عليه السالم در خطبه

  »1« .َمداِحِر الشَّيطاِن َو َمزاِجرِه َواالْعِتصاِم ِمْن َحبائِِله َو َخماتِِله  َو اْمحَُد اللََّه َواْسَتعيُنُه َعلى
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گومي، و از او در موجبات طرد و بازداشنت شيطان، و حمفوظ ماندن از دچار شدن در دامها و فريبهايش  خدا را سپاس مى
  .خواهم يارى مى

  :فرمايد در مقام گريز از شيطان مىدر جاى ديگر 

َلَقْد فـَوََّق َلُكم   ْم ِخبَْيِلِه َو َرِجِلِه فـََلَعْمرىَفاْحَذُروا ِعباَد اللَِّه َعُدوَّ اللَِّه اْن يـُْعديُكْم ِبدائِِه َو اْن َيْسَتِفزَُّكْم ِبِندائِِه َو اْن ُجيِْلَب َعَلْيكُ 
  »2« .زِْع الشَّديِد، َو َرماُكْم ِمْن َمكاٍن َقريبٍ َسْهَم اْلَوعيد َو اْغَرَق َلُكْم بِالنـَّ 

بندگان خدا، از دمشن خدا حذر كنيد، مباد آن كه مشا را به درد خود مبتال كند، و با ندايش مشا را به حركت آورد، و با 
  .اش بر مشا بتازد ارتش سواره و پياده

ه و كمان را با شدت هر چه متامرت كشيده، و از مكاىن به جان خودم سوگند كه تريى سهمناك عليه مشا به كمان گذاشت
  .نزديك به مشا تري انداخته

  :در مواعظ امام صادق عليه السالم به عبدالّله بن جندب آمده است كه

ا فَتَحاَموا ِشباَكُه َو َمصاِئَدهُ    .يا اْبَن ُجْنَدِب ِإنَّ للشِّْيطاِن َمَصاِئَد َيْصطاُد ِ

  َرُسوِل اللَِّه َو ما ِهَى؟يَا اْبَن : قـُْلتُ 

______________________________  
  .151خطبه : ج البالغه -)1(

  .، خطبه قاصعه234خطبه : ج البالغه -)2(

  397: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

فـََرَضها اللَُّه، َأَما ِإنَّه ما يـُْعَبُد اللَُّه ِمبِْثِل نـَْقِل   الصََّلواِت الَّىت امَّا َمصاِئُدُه َفَصدٌّ َعْن ِبرِّ االخواِن َو أَمَّا ِشباُكُه فـَنَـْوٌم َعْن َقَضاءِ : قالَ 
 .اتِ ِه َو آياتِِه ىف اْلَفتَـرَ ِبرِّ اِإلْخواِن َو زِياَرِِْم، َوْيٌل لِلسَّاِهَني َعِن الصََّلَواِت، النَّاِئمَني ِىف اخلََلواِت اْلُمْستَـْهزِِئَني بِاللَّ   االْقداِم إىل

»1«  
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عرض  . هاى او نگه داريد ها و ريسمان هاىي براى صيد دارد خود را از گرفتار شدن به دام شيطان دام! اى پسر جندب
هاى شيطان جلوگريى كردن از نيكى به برادران است و  دام: هاى شيطان چيست؟ فرمود دام! اى فرزند رسول خدا: كردم

  .هاى واجب استهاى او خوابيدن از اجنام مناز  اما ريسمان

ا واى بر كساىن كه در منازها . بدان كه خدا پرستش نشده به اندازه قدم برداشنت براى نيكى به برادران و زيارت و ديدار آ
اىي كه در خلوت به خواب مى سهل انگارى مى ها خدا و آياتش را به مسخره  ها و سسىت روند و در ضعف كنند و آ

  .گريند مى

  شر حاكم ستمگر

  

اش  اّما زندگى با سلطان ستمگر با آن ختت و تاج آلوده به غرور و غضب و جتمالت دنياىي، انسان را از هسىت حقيقىو 
  .كند نابود مى

  :دهند رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله بسيار در اين باره هشدار مى

 .پسنديد زينيد؛ زيرا مشا كارهاى او را منىبرد و از كمك كردن به او دورى گ از ارتباط با سلطان بپرهيزيد كه آن دين را مى
  كند و با ها را تباه مى آرى، حاكم ستمگر با زندگى نكبت خود گروهى از انسان »2«

______________________________  
  .301: ؛ حتف العقول1، حديث 24، باب 280/ 75: حبار األنوار -)1(

  .7، حديث 20، باب 368/ 10: حبار األنوار -)2(

  398: ، ص4 ري و شرح صحيفه سجاديه، جتفس

ا را به گمراهى مى   .كشاند روان كردن مال حرام در زندگى مردم، آ

  :كند كه حضرت على عليه السالم هم اين نكته را به فرزندش، امام حسن عليه السالم يادآورى مى

  »1« .باِعِد السُّْلطاَن لَِتْأَمَن ُخدََع الشَّيطانِ 
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  .هاى شيطان امين ماىن از نرينگ از سلطان دورى كن تا

ج البالغه فرمود   :چه زيبا سخىن آن حضرت در 

داند در  خورند در حاىل كه خودش مى مهدم سلطان مانند كسى است كه بر شري سوار باشد مردم به حال او حسرت مى
  »2« .چه وضعيت خطرناكى قرار دارد

______________________________  
  .14163، حديث 35، باب 308/ 12: ؛ مستدرك الوسائل1، حديث 8، باب 217/ 74 :حبار األنوار -)1(

  .263حكمت : ج البالغه -)2(

  399: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َا َيْكَتِفي اْلُمْكتَـُفوَن ِبَفْضِل قـُوَِّتَك َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َوآِلِه َواْكِفَنا َوِإمنََّ » 11«[  ا يـُْعِطي اْلُمْعطُوَن ِمْن َفْضِل ِجَدِتَك اللَُّهمَّ ِإمنَّ
َا يـَْهَتِدي اْلُمْهَتُدوَن ِبُنوِر َوْجِهَك َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َوآلِ    ]ِه َواْهِدنَاَفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َوآِلِه َوَأْعِطَنا َوِإمنَّ

پس بر حممد و آلش درود فرست و ما را كنند؛  جز اين نيست كه قناعت كنندگان، به فضل نريوى تو قناعت مى! خدايا
خبشند؛ پس بر حممد و آلش درود  از فضل نريوى خود كفايت فرما، و جز اين نيست كه خبشندگان از فضل جود تو مى

يابند؛ پس بر حممد و  فرست، و از فضل جود خود بر ما ببخش، و جز اين نيست كه راه يافتگان، به نور وجه تو راه مى
  .و ما را به نور وجه خود هدايت كن آلش درود فرست،

   كفايت خداوند در قناعت

رت كفايت خداوند در قناعت، توجه به مقدمه ذيل ضرورى به نظر مى   :رسد براى فهم 

اختيار داشنت انسان؛ فطرى است و ما به طور فطرى فاعل خمتارمي و از دو جهت با نظام احسن در پيوند كامل قرار 
  .دارمي

از جهت خنست كه ما در . ا خود، جزئى از اجزاى اين نظاميم و ديگر آن كه نظام در دست ماستخنست اين كه م
   امي با اين كه در ظرف جمموع نظام قرار گرفته
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  400: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ر اين نظام اوست كه در هر جا و هر زمان خواست، ما را د. اختيارمي، هيچ چيز حىت خمتار بودن در دست ما نيست
  .سازد عملى مى

از جهت دّوم كه نظام در دست انسان است، انسان مظهر نظام احسن است و دست كم استعداد براى مظهر شدن در 
رتين گونه  . قابليت انسان است پس ما از جهت نسبت به خود يك ناظم هستيم و بايد به اندازه توان در اين نظام به 

رتين باشدكار كنيم تا وصف فردى و مجعى    .نظام احسن در ظرف اختيار نيز 

وىل از جهت مقايسه با  . نظام احسن در ظرف ظهورى از اين جهت كه ظهور حسن و مجال حق است، احسن است
  .كمال ذاتى، عني تعّني، كاسىت، نادارى است

غري . حسن استبه حلاظ عصمت از جهت تشريع نيز مظهر امت نظام ا -گذشته از تكوين  -معصوم در ظرف اختيار
معصوم نيز بايد به اندازه توان، مظهر عصمت معصوم در جهت نظام احسن باشد و در صورت فعليت گناه بايد بداند كه  

رسد به جاى اعرتاض به حق  هاىي كه به انسان مى از اين رو برخى از گرفتارى. كند گناه در نظام احسن اختالل اجياد مى
  .ل خود جتديد نظر كندو نظام احسن اهلى، بايد در اعما

  :فرمايد خداوند مى

ِّْم ُيْشرُِكونَ * َو َما ِبُكم ّمن نـّْعَمٍة َفِمَن اللَِّه ُمثَّ ِإَذا َمسَُّكُم الضُّرُّ َفِإلَْيِه َجتَُرونَ    »1« »ُمثَّ ِإَذا َكَشَف الضُّرَّ َعنُكْم ِإَذا َفرِيٌق ّمنُكم ِبَر

به مشا رسد، ناله و ]  مانند سلِب نعمت[خداست، آن گاه چون آسيىب و آنچه از نعمت ها در دسرتس مشاست از 
بر خالف [سپس هنگامى كه آسيب را از مشا برطرف كند .* كنيد فريادتان را به التماس و زارى به درگاه او بلند مى

  !!آورند گروهى از مشا به پروردگارشان شرك مى] انتظار

______________________________  
  .54 -53): 16( حنل -)1(

  401: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج
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ها و  شود و چون خداوند سبحان مستند مهه موجودات و فياض بر مهه قابليت قوت بر كمال قدرت اطالق مى
سپس يك قانون كلى كه نتيجه . پس او عطا كننده به هر چيزى است كه نيازمند به كمال قدرت او باشد. استعدادهاست

  .شود احل توأم با اميان است از هر كسى به هر صورت حتقق يابد، حيات طيب نصيب او مىاعمال ص

  :فرمايد حضرت حق مى

  »1« »ونَ َحَيوًة َطيَّبًة َو َلَنْجزِيـَنـَُّهْم َأْجَرُهم ِبَأْحَسِن َما َكانُواْ يـَْعَملُ  َو ُهَو ُمْؤِمٌن فـََلُنْحِييَـنَّهُ   َمْن َعِمَل صِلًحا ّمن ذََكٍر َأْو أُنَثى

اى زنده  از مرد و زن، هر كس كار شايسته اجنام دهد در حاىل كه مؤمن است، مسلماً او را به زندگى پاك و پاكيزه
رتين عملى كه مهواره اجنام مى مى   .دهيم اند، مى داده دارمي و پاداششان را بر پايه 

اى كه در آن آرامش،  يعىن پديد آمدن جامعه .اى است مولود عمل صاحل و اميان در اين جهان زندگى روشن و پاكيزه
  .امنيت، رفاه، صلح، حمبت، قناعت، تعاون و مفاهيم سازنده انساىن خواهد بود

   حيات طيبه

  

از آن مجله روزى حالل، قناعت، رزق مستمر، عبادت مهراه با : اند مفسران در معىن حيات طيبه تفسريهاى گوناگون آورده
  ...فرمان خدا و روزى حالل، توفيق اطاعت 

  .پس حيات طيبه مفهومش گسرتده است كه مهه مربوط به دنياست و جزاى احسن آن مربوط به آخرت است

______________________________  
  .97): 16(حنل  -)1(

  402: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد حضرت على عليه السالم در اين باره مى

  :ْلكاً َو ِحبُْسِن اْخلُُلِق َنعمياً َو ُسِئَل عليه السالم َعْن َقوِلِه َتعاىلِباْلقناَعِة مُ   َكفى
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  فـََلُنْحييـََّنُه َحياًة طَيَِّبةً 

  »1« .ِهَى اْلَقناَعةُ : َفقالَ 

بنده شايسته «: حضرت را از قول خداوند عزَّوجلّ . انسان را پادشاهى با گنج قناعت، و نعمت با حسن خلق كاىف است
  .حيات پاكيزه قناعت است: پرسيدند، فرمود» پاكيزه دهيمرا حيات 

تر است، چرا كه  باشد، بلكه بيان مصداق است، وىل مصداق روشن اين تفسري حمدود ساخنت حيات طيبه به قناعت منى
د و به عكس بر  اگر متام دنيا را به انسان بدهند وىل روح قناعت را از او بگريند مهيشه در آزار و رنج و نگراىن به سر مى
  .اگر انسان روح قناعت داشته باشد، و از حرص و طمع بركنار گردد، مهيشه آسوده خاطر و خوش است

  :فرمايد در جاى ديگر مى

هاى سرسبز را به روى  هاى طال و معادن زر ناب، و باغ خواست دِر گنج اگر خداوند پاك به وقت بعثت انبياى خود مى
وىل در اين صورت جاىي براى امتحان باقى . داد و جانوران زمني را مهراه آنان منايد اجنام مى آنان باز كند و پرندگان آمسان،

رفت و براى قبول كنندگان دعوت انبياء، ثواب مبتاليان  شد و اخبار آمساىن از بني مى مورد مى ماند و اجر و پاداش ىب منى
  ...گشت  به رنج و سخىت واجب منى

هاى ظاهرى ضعيف قرار داد با قناعىت كه از  هايشان نريومند و از نظر برنامه را در تصميم وىل خداوند پاك پيامربانش
  ها را پر نيازى چشم ىب

______________________________  
  .229حكمت : ج البالغه -)1(

  403: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

يدسىت كه ديده مى مردى به امام صادق عليه السالم از حال روزگار  »1« .ساخت ها را از آن مملو مى ها و گوش كرد و 
  .طلبد شود و نفسش بيشرت از آن از او مى آورد، اّما قانع منى كند و به دست مى شكايت كرد كه طلب روزى مى

  مرا چيزى بياموز كه مرا سود خبشد؟: عرض كرد

  :حضرت فرمود
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كند  سازد و اگر آنچه را تو را بس مى نيازت مى د، كمرتين چيز دنيا ىبنياز ساز  كند تو را ىب اگر آن اندازه كه كفايتت مى
از پندهاى امام على عليه السالم به فرزندش امام حسني عليه  »2« .گرداند نياز منى نيازت نسازد، مهه دنيا هم تو را ىب ىب

  :السالم اين بود كه

  »3« .بـُْلَغِة الَكفاِف تـََعجََّل الرَّاَحَة َو تـَبَـوَّأَ َخْفَض الدََّعةِ   اقْـَتَصَر َعلى الماَل أَْذَهُب بِالفاَقِة ِمَن الرِّضا بِاْلُقوِت َو َمنِ 

هيچ ثروتى فقرزداتر از خرسندى به قوت نيست و هر كه به حاجت زندگى بسنده كند، به زودى به آسايش دست يابد و 
  .زندگى آسوده و مرّفهى به دست آورد

  :اين سؤال كه قناعت چيست؟ فرمود حضرت رضا عليه السالم در پاسخ

و راه . قناعت، باعث خويشتندارى و ارمجندى و آسوده شدن از زمحت فزون خواهى و بندگى در برابر دنيا پرستان است
   قناعت را جز دو كس

______________________________  
  .، خطبه قاصعه234خطبه : ج البالغه -)1(

  .27775، حديث 15، باب 531/ 21: وسائل الشيعة؛ 10، حديث 138/ 2: الكاىف -)2(

  .4، حديث 19/ 8: ؛ الكاىف1، حديث 9، باب 240/ 74: حبار األنوار -)3(

  404: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .اى كه خواهان مزد آخرت است، يا بزرگوارى كه از مردمان فرومايه دورى كند يا عبادت پيشه: نپيمايد

  خبشندگى خداوندفضل و جود و 

و دنيا ميدان . سبقت در فضيلت به معناى پيش تازى و برترى در علم، ادب، كمال، معرفِت سخاوت و خبشش است
در اين فراز دعا حضرت سجاد عليه السالم در . هر كسى بكوشد پاداش نيكو نصيبش گردد. مسابقه كسب فضايل است

در باب فقر و غىن بيان گرديده است كه مؤمن از خداوند دو  .گرى ارتباط غناى انسان با خداوند است صدد روشن
  :درخواست عمده دارد
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كه در مال و ثروت و امكانات دنيوى به غري حمتاج نباشد و تنها از درياى جود و معدن كرم حق به   غناى ظاهرى؛ - 1
  :او برسد، اين بيان معصوم است كه

  .آبرو و ذليل خلق شوم و نادار نباشم تا به واسطه فقر؛ حمتاج و ىب نياز باشم خواهم كه ىب خدايا در هر حال از تو مى

اند   و معصومان هم اين توجه را به ما آموخته. كه در درون و حال روحاىن به غري حق توجه نداشته باشد  غناى باطىن؛ - 2
  :كه

اين . ا رويگرداىن او را دچار نشومخدايا نيازمند نباشم چه به خوبان و چه به بدان، به خوب تا منّتش را نبينم، به بد ت
  .روش، وقار، عزت و سكينه اجتماعى است

مشرد؛ آنان كساىن هستند كه از روى فضل و بزرگى در حاىل كه طعام  قرآن جميد يكى از اعمال برجسته ابرار را اخالص مى
  :گويند كنند و مى را دوست دارند به ديگران انفاق مى

______________________________  
  .307/ 2: ؛ كشف الغمة6، حديث 26، باب 349/ 75: حبار األنوار -)1(

  405: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَِّه َالنُرِيُد ِمنُكْم َجَزآًء َو َالُشُكورًا   »1« »ِإمنَّ

  .كنيم و انتظار هيچ پاداش و سپاسى را از مشا ندارمي ى خدا اطعام مىما مشا را فقط براى خشنود:] گويند و مى[

و هيچ چشم داشىت به . اين برنامه منحصر به اطعام نيست بلكه متام اعمالشان خملصانه و براى ذات پاك خداوند است
ا ندارند؛ زيرا نگاه آنان به فضل خداوند است ه موجودات و ممكنات و خداوند متعال مستند مه. پاداش مردم و تشكر آ

و اين . پس هر معطى غري او َجماز است. در نيازمندى است و در زجنريه حاجات نقطه وصل آنان، نظر به سوى اوست
  .احنصار اعطا كنندگان در فضل جود خداوند اشاره به حقيقى بودن اعطاى حق تعاىل است

   جواد از نظر امام رضا عليه السالم
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  :جواد كيست؟ فرمود: م در حال طواف پرسيدنداز امام رضا عليه السال

  :سخن تو دو صورت دارد

پرسى، خبشنده كسى است كه آنچه را خدا بر او واجب كرده بپردازد و خبيل كسى است كه از پرداخنت  اگر از خملوق مى
و چه نكند؛ زيرا وىل اگر مرادت خالق است؛ او خبشنده است، چه عطا كند . آنچه خدا بر او فرض كرده است دريغ ورزد

اى عطا كند به او چيزى داده است كه از آِن او نيست و اگر عطا نكند چيزى از او دريغ داشته است كه از  اگر به بنده
بنده خدا در پى چه چيزى باشد؟ چه خبواهد؛ از كه طلب كند، چگونه به اين حقيقت برسد كه  »2« .آن او نيست

  آنچه را خواسته با فضل و بركت است؟

   جود در كالم امام صادق عليه السالم

  

  :فرمايد حضرت صادق عليه السالم اين خواسته را براى فرزندش چنني تفسري مى

______________________________  
  .9): 76(انسان  -)1(

  .1، حديث 38/ 4: ؛ الكاىف5، حديث 87، باب 351/ 68: حبار األنوار -)2(

  406: ص، 4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ُروعًا، َو لِْلُفروِع َمثَراً َو ال َيطيُب َمثٌَر يا بـَُىنَّ ِإذا َطَلْبَت اْجلُوَد فـََعَلْيَك ِمبَعاِدنِه؛ فَِإنَّ لِْلُجوِد َمعاِدَن َو ِلْلَمعاِدِن اُصوًال، َو لُالُصوِل فُـ 
  »1« .يِّبٍ إالَّ ِبَفرٍْع َو ال فـَرٌْع ِإالَّ بَأْصٍل َو الَأْصٌل ِإالَّ ِمبَْعِدٍن طَ 

ها را  هاىي است و معدن هاى آن رجوع كن؛ زيرا خبشندگى را معدن اگر جوياى خبشندگى هسىت به معدن! اى فرزندم
اى است  اى به شاخه نيكوست و هر شاخه به ريشه ها را ميوه است و هر ميوه ها و شاخه ها را شاخه هاست و ريشه ريشه

  .استاى با اصلش نيكو و پربركت  و هر ريشه

  :فرمايد اين سخن پرگوهر از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله است كه خربى مهم را به ما مى
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ترين فرزندان آدم  ترين خبشندگان است و من خبشنده ترين خبشندگان خرب ندهم؟ خداوند، خبشنده آيا مشا را از خبشنده
ا پس از من مردى است كه دانشى را فرا و خبشنده. باشم مى   .گريد و دانشش را بگسرتاند  ترين آ

 »2« .شود؛ و مردى كه خويشنت را در راه خدا جانفشاىن كند تا كشته شود چنني كسى روز قيامت يك اّمت مبعوث مى
هاى مادى و معنوى است كه سرچشمه آن بزرگمنشى و وسعت   ها و گذشت خبشى از حمبوبّيت انساىن به خاطر خبشش

ان دسرتنج و نيازمندى خود را ببخشد كه كارى بس بزرگ است، مهان گونه كه امام كرامت نفس است، به ويژه اگر انس
حىت كفش خود را هديه كرد تا به ما، درس . حسن جمتىب عليه السالم سه مرتبه در عمر با بركتش مهه اموال خود را خبشيد

  :پدر بزرگوارش را بياموزد كه فرمود

   طاَعِتِه يـُْعِظْم َلُكُم اجلَْزَاَء َو ُحيِْسنْ   ُكم َعلىُجوُدوا ِىف اللَِّه َو جاِهُدوا أَنـُْفسَ 

______________________________  
  .158/ 2: ؛ كشف الغمة33، حديث 23، باب 201/ 75: حبار األنوار -)1(

  .2860، حديث 439/ 1: ؛ اجلامع الصغري28771، حديث 151/ 10: كنز العمال  -)2(

  407: ص ،4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .َلُكُم احلَْباءَ 

  .براى خدا خبشش كنيد و در راه طاعت او با نفسهايتان جبنگيد تا پاداشتان را بزرگ و خبشش را نيكو گرداند

   راه يافتگان به نور اهلى

ْهَتُدوَن ِبُنوِر َوْجِهكَ «حضرت سجاد عليه السالم در اين فراز از دعا 
ُ
ا يـَْهَتِدى امل بندگان در پرتو نور به هدايت » امنَّ

  .سازد خداوندى اشاره دارد كه ابزار آن را خداوند فراهم مى

حضرت موسى عليه السالم بعد از دريافت فرمان رسالت و دستور مهه جانبه درباره چگونگى برخورد با فرعون از آن «
آيند و با مشكالت زيادى  مىسرزمني مقدس حركت كرد و با برادرش هارون در مصر مهراه شده و هر دو به سراغ فرعون 

  .اى فرعون كه افراد كمى به آن راه داشتند، راه پيدا كنند توانند به درون كاخ افسانه مى

  :كند موسى در برابر فرعون فرمان رسالت را چنني بازگو مى
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ا را شكنجه و آزار مكن، ما دليل  و معجزه روشىن با خود از ما فرستادگان پروردگار توامي، بىن اسرائيل را با ما بفرست و آ
  .امي سوى پروردگارت آورده

سالم بر كسى كه از هدايت پريوى كند و اين را نيز بدان كه به ما وحى شده است كه عذاب در انتظار كساىن است كه 
  .تكذيب كنند و از فرمان خدا روى بگردانند

  يست؟پروردگار مشا ك! اى موسى: هنگامى كه فرعون اين سخنان را شنيد، گفت

  :موسى معرىف كوتاه و جامعى از پروردگار اعالم كرد

______________________________  
  .8578، حديث 379: غرر احلكم -)1(

  408: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« » ٍء َخْلَقُه ُمثَّ َهَدى ُكلَّ َشىْ    َقاَل َربـَُّنا الَِّذى َأْعَطى

به وى عطا كرده، ] آن گونه كه سزاوارش بود[او را ]  ويژه[به هر موجودى، آفرينش پروردگار ما كسى است كه : گفت
  .سپس هدايت منود

  كند؛ در اين سخن كوتاه موسى عليه السالم اشاره به دو اصل اساسى آفرينش مى

  .خداوند به هر موجودى، آنچه نياز داشته، خبشيده است: اول

ا : دوم   .آموخته استهدايت و رهربى موجودات را به آ

ها داراى هدايت تكويىن هستند وىل چون انسان، موجودى برتر و داراى عقل و شعور است، خداوند هدايت  انسان
  »2« ».تكوينيش را با هدايت تشريعى او به وسيله پيامربان مهراه و مهگام كرده است

   تفسري آيه در كالم عالمه طباطباىي
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اى به سبب نريوها و ابزارهاىي كه در وجودش قرار داده و بني  خداوند بني هر پديده شود كه بازگشت معناى آيه به اين مى«
براى مثال، جنني انسان كه يك نطفه شكل يافته در . رساند، رابطه برقرار كرده است آثار آن كه او را به غايت وجودش مى

افعال و آثارى كه جنني را در جان و  صورت انسان است در درون خود جمهز به نريوها و ابزارهاىي است؛ متناسب با
پس به نطفه آدمى، با استعدادى كه در آن قرار داده شده، خلقت خاص يعىن مهان وجود . رساند جسم به كمال مى

اىي خمصوص  خاص انساىن داده است كه به وسيله نريوها و ابزار در او به سوى مطلوب و غايت وجود انساىن و كمال 
  »3« ».كت داده شده استاين نوع هدايت و حر 

  هدايت و اراده خداوند

تواند كارى كند؛  فرمايد كه هدايت به اراده ماست حىت پيامربش هم منى خداوند در آيات بسيارى به اين حقيقت اشاره مى
   مگر ابزار آن را خداوند براى ايشان

______________________________  
  .50): 20(طه  -)1(

  .سوره طه 50، ذيل آيه 219 -217/ 13: تفسري منونه -)2(

  .سوره طه 50، ذيل آيه 166/ 14: تفسري امليزان -)3(

  409: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .فراهم سازد

  :فرمايد خداوند متعال به پيامربش مى

  »1« »ِباْلُمْهَتِدينَ ِإنََّك َالتـَْهِدى َمْن َأْحَبْبَت َو لِكنَّ اللََّه يـَْهِدى َمن َيَشآءُ َو ُهَو َأْعَلُم 

كند؛ و او به  تواىن هر كه را خود دوست دارى هدايت كىن، بلكه خدا هر كه را خبواهد هدايت مى قطعاً تو منى
  .پذيران داناتر است هدايت

ماند در چه سرهائى، سوداى عشق  او مى. تپد هاىي براى حق مى داند چه افرادى اليق پذيرش اميانند يا چه قلب او مى
ا توفيق مى ىي است، اين افراد شايسته را خوب مىخدا ا مى شناسد و به آ   .سازد دهد و لطفش را رفيق راه آ
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ها بپاشد  مقصود از هدايت در آيه فوق رسانيدن به سر منزل مقصود است و اين تنها كار خداست كه بذر اميان را در دل
شت هم منايان شود كه خداوند . سازدهاى آماده نظر افكند سپس با نور آمساىن شكوفا  و به دل و نتيجه اين عنايت در 

شتيان فرمود   :در وصف 

سازد؛  هايشان را از كينه و حسد و صفات ناپسند پاك مى ها و دل سازد كه سينه شان مى هاى روحاىن را نصيب اّول نعمت
ا عطا مى: هاى جسماىن مانند سپس نعمت شتيان رضايت و خشنودى كامل خويش كند و آنگاه  باغ و حوريه را به آ

  :كنند را چنني بازگو مى

ُل َربـَّنا بِاحلَّْق َونُوُدواْ َأن تِْلُكُم اْجلَنَّةُ َوَقالُواْ احلَْْمُد ِللَِّه الَِّذى َهدانَا ِهلَذا َوَما ُكنَّا ِلنَـْهَتِدَى َلْوآلَ َأْن َهدانَا اللَُّه َلَقْد َجآَءْت ُرسُ 
  »2« »ا ُكنُتْم تـَْعَمُلونَ أُورِثـُْتُموَها مبَِ 

______________________________  
  .56): 28(قصص  -)1(

  .43): 7(أعراف  -)2(

  410: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

كرد  هدايت كرد، و اگر خدا ما را هدايت منى] نعمت ها[ها ويژه خداست كه ما را به اين  و مهه ستايش: گويند و مى
اى   دهند به پاداش اعمال شايسته يافتيم، مسلماً پيامربان پروردگارمان حق را به سوى ما آوردند، و ندايشان مى منىهدايت 

شت را به ارث برديد كه مهواره اجنام مى   .داديد، اين 

راه و بالى حقيقى، جداىي و گمراهى از . آرى، آرامش حقيقى و جاويدان در سايه نور هدايت و راهنماى اهلى است
از اين رو پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله و معصومان هم از خداوند، ماندگارى در هدايت را . سعادت و كمال است

  .اند؛ زيرا كه او هادى مطلق است كرده درخواست مى

  :پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »1« .ِإالَّ َمْن َهَديـُْتُه َو ُكلُُّكْم َفِقٌري ِإالَّ َمْن َأْغنَـْيُتُه، َو ُكلُُّكْم ُمْذِنٌب االَّ َمْن َعَصْمُتهُ ُكلُُّكْم ضالٌّ    ِعبادى: قاَل اللَُّه َجلَّ َجاللُهُ 
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مهه مشا گمراهيد، مگر كسى كه من هدايتش كنم و مهه مشا نيازمنديد مگر  ! اى بندگان من: خداوند جّل جالله فرمود
  .گنهكاريد، مگر كسى كه من او را حفظ مناميكسى كه من توانگرش سازم و مهه مشا  

  :روايت شده است كه

بينم؟  چه شده است كه تو را تنها مى! اى داود: پس خداوند به او وحى فرمود. داوود عليه السالم تنها به صحرا رفت«
  :و وحى فرمودخداوند به ا. معبودا، شوق ديدار تو در جامن شدت گرفته و ميان من و خلق حايل گشته است: عرض كرد

   به ميان مردم بازگرد؛ زيرا اگر تو يك بنده گريز پا را نزد من بياور، تو را در لوح

______________________________  
  .5848، حديث 397/ 4: ؛ من الحيضره الفقيه16، حديث 7، باب 198/ 5: حبار األنوار -)1(

  411: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اين است كه ائمه اطهار عليهم السالم كه دليل نور هدايت هستند، راه توفيق را  »1« .ستوده ثبت كنمتقدير با صفت 
  .آموزند هم به ما مى

ج   :البالغه فرمود حضرت على عليه السالم در 

  »2« .ِهَى اقْـَومُ   لَّىتايـَُّها النَّاُس، انَُّه َمِن اْستَـْنَصَح اللََّه ُوفَِّق َو َمِن اختَََّذ قـَْوَلْه َدليًال ُهِدَى لِ 

اى مردم، بدون شك آن كه خري خود را از خدا خواهد موفق گشته، و هر كه گفتار حق را دليل خود قرار دهد به 
  .استوارترين راه هدايت شده

ستدام پس ما هم بايد به مانند موالى متقيان على عليه السالم به حق پناه برمي كه ما را هم در پناه هدايت خود پيوسته م
  .بدارد

  :و نيز فرمود

  »3« .ُسْلطاِنَك اِو اْضَطَهَد َواْالْمُر َلكَ   ُهداَك اْو اضاَم ىف  ِغناَك اْو َأِضلَّ ىف  اللَُّهمَّ إىنِّ اُعوُذ ِبَك َأْن أَفْـَتِقَر ىف
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لطنتت مورد ستم واقع شوم، نيازى تو فقري شوم، يا در هدايتت گمراه گردم، يا در س برم از اين كه در ىب اهلى، به تو پناه مى
  .يا به خوارى نشينم و حال اين كه امر به دست توست

ما را از رمحت و عنايت و لطف و حمّبت و كرامت و مغفرت خود دور مكن و راه دور شدن از خودت را كه جز  ! اهلى
ترين مرض و  سنگني گناه و آلودگى و عصيان و پليدى چيزى نيست به روى ما ببند، كه دورى از تو بدترين بال و

  :شديدترين عذاب است، چنانكه حضرت موىل املوّحدين در دعاى كميل اشاره فرموده

______________________________  
  .171/ 1: ؛ ارشاد القلوب، ديلمى26، حديث 3، باب 40/ 14: حبار األنوار -)1(

  .147خطبه : ج البالغه -)2(

  .206خطبه : ج البالغه -)3(

  412: ، ص4 و شرح صحيفه سجاديه، جتفسري 

  »1« !ِفراِقك؟  َعذاِبك َفَكْيَف أْصِربُ َعلى  فـََهْبىن يا إهلى َصبَـْرُت َعلى

  !گريم كه بر عذاب دوزخت صرب كنم، اّما بر دورى و هجرانت چگونه طاقت بياورم؟! اهلى

  هر آن نصيبه كه پيش از وجود ننهادست
 

  است كند باد هر آن كه در طلبش سعى مى

  كليد گنج اقاليم در خزانه اوست
 

  كسى به قّوت بازوى خويش نگشاد است

اد و گردن َطوع   سر قبول ببايد 
 

  كه هر چه حاكم كند نه بيداد است

  اى كج مهى منايد نقش به چشم طايفه
 

  گمان برند كه نّقاش آن نه استاد است

 كند فرياد چو نيك درنگرى آن كه مى
 

  بد خويشنت به فرياد استز دست خوى 

  تو پاك باش و مدار اى برادر از كس باك
 

  به ياد دار كه اين پندم از پدر ياد است
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  سعدى  رضا به حكم قضا اختيار كن
 

  كه هر كه بنده حق شد ز خلق آزاد است

  

  )سعدى شريازى(

______________________________  
  .190: كميل؛ البلد األمني، دعاى  847: مصباح املتهّجد -)1(

  413: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

َني َوَمْن َهَدْيَت َملْ يـُْغوِِه ِإْضَالُل اللَُّهمَّ ِإنََّك َمْن َواَلْيَت َملْ َيْضُرْرُه ِخْذَالُن اْخلَاِذِلَني َوَمْن أَْعَطْيَت َملْ يـَنـُْقْصُه َمْنُع اْلَماِنعِ » 12«[ 
  ] َواْمنَـْعَنا ِبِعزَِّك ِمْن ِعَباِدَك َوأَْغِنَنا َعْن َغْريَك ِبِإْرَفاِدَك َواْسُلْك ِبَنا َسِبيَل احلَْقِّ ِبِإْرَشاِدكَ » 13«َفَصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َوآِلِه اْلُمِضلَِّني 

را تو عطا كىن،  رساند، و هر كه هر كه را تو يارى دهى، اقدام خواركنندگان براى خوار كردنش زياىن به او منى! خدايا
كاهد، و هر كه را تو هدايت فرماىي، اقدام گمراه كنندگان براى گمراه كردنش او را به   ممانعت كردن منع كنندگان از او منى

گمراهى دچار نسازد؛ پس بر حممد و آلش درود فرست، و به عزتت ما را از شّر بندگانت باز دار و به عطايت از غري 
  .دايتت ما را به راه حق بربنياز كن، و به ه خود ىب

  شود نور خدا خاموش منى

مت و افرتا و تكذيب و تصديق ناحق، و با  راسىت عجيب است، در اعصار و قرون، ىب خربان از حق و حقيقت، با 
حبس و تبعيد و اجياد زجر و مشّقت، و با يورش و محله با كوه كوه اسلحه براى خاموش كردن چراغ نبّوت و امامت بپا 

اى دريغ ننمودند، وىل خذالن آن خاذالن نه اين كه كارى از پيش نربد بلكه به عنايت  استند و در اين راه از هيچ برنامهخ
تر شد تا جاىي كه به فرموده قرآن جميد،  و لطف حق و يارى و نصرت حضرت رّب العزّه نور انبيا و ائّمه و اوليا پرفروغ

  عاقبت متام اهل زمني را

  414: ، ص4 صحيفه سجاديه، جتفسري و شرح 

  .درسايه نفوذ و سيطره خود قرار خواهد داد و بساط ظلم و بيدادگرى را بر خواهد چيد
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  :فرمايد اين نور به هيچ صورت و با هيچ محله و حادثه و طوفاىن خاموش خنواهد شد كه قرآن كرمي مى

  »1« »َويَْأَىب الّلُه ِإالَّ َأن يُِتمَّ نُوَرُه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ يُرِيُدوَن َأن يُْطِفُئوا نُوَر الّلِه بِأَفْـَواِهِهْم 

خود خاموش كنند؛ وىل خدا جز اين كه نور خود را كامل  ]  پايه و تبليغاِت ىب[خواهند نور خدا را با سخنان باطل  مهواره مى
  .خواهد، هر چند كافران خوش نداشته باشند كند، منى

  :فرمايد كومت شايستگان، متام روى زمني را خواهد گرفت چنانكه قرآن جميد مىاين نور به صورت ح

  »2« »َوَلَقْد َكَتبـَْنا ِيف الزَّبُوِر ِمن بـَْعِد الذِّْكِر َأنَّ اْألَْرَض َيرِثـَُها ِعَباِدَي الصَّاِحلُونَ 

  .برند مىو مهانا ما پس از تورات در زبور نوشتيم كه زمني را بندگان شايسته ما به مرياث 

ره مند ساخت، منع منع   آرى، هر كس را حضرت رّب به نعمت ظاهر و باطن آراست و از عطا و لطفش وى را 
  :كنندگان از او نكاست كه

  اگر تيغ عامل جبنبد ز جاى
 

  نربّد رگى گر خنواهد خداى

______________________________  
  .32): 9(توبه  -)1(

  .105): 21(انبياء  -)2(

  

  415: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :و به فرموده حكيم طوس

 خدا كشىت آجنا كه خواهد برد
 

 اگر ناخدا جامه بر تن درد
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چون نور هدايت حضرت حق به قلىب بتابد و سلسله و زجنري طاعت دوست بر گردن كسى افتد و دل به مشاهده 
جانان در باطن مشتعل شود، اغواى اغواگران و اضالل گمراهان مهچون حضرت مجال نايل آيد و آتش عشق حضرت 

  !نـََفس مگسى است كه خبواهد خورشيد را خاموش كند

  416: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

أَْبَدانَِنا ِيف ُشْكِر ِنْعَمِتَك واْنِطَالَق أَْلِسَنِتَنا ِيف  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َوآِلِه َواْجَعْل َسَالَمَة قـُُلوِبَنا ِيف ِذْكِر َعَظَمِتَك َوفـَرَاغَ » 14«[ 
  ] َوْصِف ِمنَِّتكَ 

هاميان را در شكر نعمتت و   هاى ما را در ياد بزرگيت، و آسايش بدن بر حممد و آلش درود فرست، و سالمت دل! خدايا
  .گشوده شدن زبامنان را در وصف عطايت قرار ده

  سالمت دل در ياد خداوند

، سالمىت دل را در يادآورى بزرگى خدا؛ از »ِذْكِر َعَظَمِتكَ   َواْجَعْل َسالَمَة قُلوبِنا ىف«امام سجاد عليه السالم در اين فراز 
  .ها قرار دهد داند كه جايگزين آرزوهاى خياىل و وساوس شيطاىن و غفلت عنايات رمحاىن مى

اگر حقيقت آدمى، . به مانند نطق شالوده و حقيقت انسان است نفس ناطقه انسان يا ذاكر است يا غافل، تنّبه و غفلت
خربى  شود وىل اگر شاكله وى غفلت و ىب تنبه، تذكر و بيدارى، نور و روشناىي باشد، منبع مهه كماالت اهلى و انساىن مى

  .شود كند و سرچشمه مهه شرور و آفات مى تر از آن تنزل مى از خدا باشد، تا مرتبه حيوانات بلكه پايني

ذاكر بودن يعىن نفس ناطقه يا قلب در ذكر فعليت داشته باشد و اين گونه نباشد كه در وقت حركت، ذاكر نباشد و تنها 
در مناز ذاكر باشد انسان بايد كارى كند كه ذاكر مهيشگى باشد؛ چرا كه ذكر غري حق اگر چه براى يك حلظه، غفلت 

  پس اگر. است

  417: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

كسى به زبان ذاكر باشد، وىل ذكر حقيقت جانش نشود و دلش به دنيا و آنچه در آن است، سرگرم باشد او نيز غافل 
  .ذكر چه جّلى و چه خفى؛ در هر صورت يا در مقام دفع ضرر است يا در مقام جلب منفعت است. است
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اشنت است؛ بر اين پايه ذكر در بيدارى كاىف نيست، ذكر حق، غافل از غري حق بودن و اراده و توّجه مهيشگى به حق د
  .اگر در خواب نيز ذكر بگويد پس ذكر در جان و قلب ملكه شده است

هاى جنات خبش در قيامت، قلب سليم است، در حاىل كه مال و فرزند سودى براى انسان ندارد؛ اين  يكى از سرمايه
  .كند قيامت، نورانيت توليد مىشود و در صحنه  اش عمل پاك مى قلب پاك است كه مثره

  :فرمايد خداوند مى

  »1« »ِإالَّ َمْن أََتى اللََّه ِبَقْلٍب َسِليمٍ * يـَْوَم َاليَنَفُع َماٌل َو َالبـَُنونَ 

  .به پيشگاه خدا بياورد]  از رذايل وخبايث[دهد، مگر كسى كه دىل سامل  روزى كه هيچ مال و اوالدى سود منى

از ماده سالمت است؛ يعىن قلىب كه از هر گونه بيمارى و آفات اخالقى و اعتقادى دور باشد يا قلىب كه از عشق   سليم
  .دنيا سامل باشد و غري از خدا در آن نباشد

  :امام صادق عليه السالم درباره اين آيه فرمود

شته باشد، هر دىل كه در آن شرك يا شك دل سامل، دىل است كه پروردگارش را ديدار كند در حاىل كه جز او درخود ندا
  :يا فرمود »2« .باشد ساقط است

   كسى كه صداقت نيت. قلب سامل، قلىب است كه از دنيا دوسىت سامل باشد

______________________________  
  .89 -88): 26(شعراء  -)1(

  .5، حديث 16/ 2: ؛ الكاىف7، ذيل حديث 54، باب 239/ 67: حبار األنوار -)2(

  418: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

داشته باشد قلب سليم دارد؛ زيرا پاك و سامل بودن دل از هواجس نفساىن، نّيت را در مهه كارها براى خدا خالص 
  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى »1« .گرداند مى
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الرِّضا َعِن اللَِّه، َو   ِذْكِر اللَِّه َو فـَْتُح اْلَقْلِب ىف  َخْفٍض َو َوْقٍف، فـََرْفُع اْلَقْلِب ىفَرْفٍع َو فـَْتٍح َو : َأْربـََعِة أَْنواعٍ   ِإْعراُب اْلُقُلوِب َعلى
  »2« .اْالْشِتغاِل ِبَغْريِ اللَِّه، َو َوْقُف اْلَقْلِب ِىف الَغْفَلِة َعِن اللَّهِ   َخْفُض اْلَقْلِب يف

رفع دل ياد خداست، فتح دل خشنودى از خداست، جّر دل . فرفع و فتح و جّر و وق: ها چهار نوع است حركات دل
  .پرداخنت به غري خداست و وقف دل غفلت از خداست

  :در حديث قدسى آمده است

ام سر زمن و ببينم كه ياد من بر آن چريه گشته است، اداره و تربيت او را خود به عهده گريم و مهنشني  هر گاه به دل بنده
  :فرمايد اين حديث ترمجان ديگرى از آيه اطمينان قلب است كه خداوند مى »3« .سخن و مهدم او شوم و هم

  »4« »الَِّذيَن َءاَمُنواْ َو َتْطَمِئنُّ قـُُلوبـُُهم ِبذِْكِر اللَِّه َأَال ِبذِْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ 

ها  دل! گريد، آگاه باشيد د خدا آرام مىهايشان به يا كه اميان آوردند و دل] هستند[كساىن ] بازگشتگان به سوى خدا[
  .گريد فقط به ياد خدا آرام مى

منظور آن است كه با متام قلب متوجه او و عظمتش و آگاهيش و حاضر و ناظر بودنش گردد و اين توجه مبدأ حركت و 
  فعاليت در وجود او به سوى جهاد و تالش و

______________________________  
  .7، حديث 54، باب 239/ 67: األنوارحبار  -)1(

  .13799، حديث 101، باب 169/ 12: ؛ مستدرك الوسائل25، حديث 44، باب 55/ 67: حبار األنوار -)2(

  .249: ؛ عدة الّداعى42، ذيل حديث 1، باب 162/ 90: حبار األنوار -)3(

  .28): 13(رعد  -)4(

  419: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .ردد و ميان او و گناه سّد حمكمى اجياد كندها گ نيكى

  :فرمايد حضرت على عليه السالم مى
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  »1« .اِجزاً ذِْكُر اللَِّه َعزََّوَجلَّ ِعْنَد اْلُمِصيَبِة َو أَْفَضُل ِمْن َذِلَك ذِْكُر اللَِّه ِعْنَد ما َحرََّم َعَلْيَك فـََيُكوُن ح: الذِّْكُر ِذْكرانِ 

ها و از آن برتر آن است كه خدا را در برابر حمرمات ياد كند و ميان  بودن به هنگام گرفتارىياد خدا : ذكر دو گونه است
  .او و حرام سدى اجياد كند

به مهني دليل است كه در برخى روايات ذكر خداوند به عنوان يك سپر دفاعى در برابر حوادث براى سالمىت دل برمشرده 
  .شده است

  :سپرهاىي براى خود فراهم كنيد؛ گفتند: و آله به يارانش فرمود روزى پيامرب اكرم صلى اهللا عليه

  :نه، از آتش دوزخ، بگوييد: اى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله آيا در برابر دمشنان اطراف خود سپر بسازمي؟ فرمود

  »2« .ُسْبحاَن اللَِّه َو احلَْْمُدلِلَِّه َو الالَه االَّ اللَُّه َو اللَُّه اْكبَـرُ 

  :كند ن راستا امام سجاد عليه السالم هم در دعاى خويش صفاى دل خاصى را از درگاه حق طلب مىدر اي

ا كشيدى و  بر حممد و آل حممد درود فرست؛ و ما را از كساىن قرار ده كه پرده! خدايا هاى عصمت اوليا را بر روى آ
  »3« .ها را به زيور فهم و شرم آراسىت ن، آن دلهايشان را به پاكى و صفا، ويژه گردانيدى و در سر منزل برگزيدگا دل

______________________________  
  .20369، حديث 19، باب 237/ 15: ؛ وسائل الشيعة11، حديث 90/ 2: الكاىف -)1(

  .9073، حديث 31، باب 186/ 7: ؛ وسائل الشيعة13، حديث 2، باب 171/ 90، :حبار األنوار -)2(

  .19، ذيل حديث 32، باب 128/ 91، :حبار األنوار -)3(

  420: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  ها آسايش بدىن در پرتو سپاس نعمت

اد آدمى دارد كفران و روى  . و پايه ديانت نيز بر اين حقيقت روشن و استوار است. شكر منعم، ريشه در فطرت و 
در . يشه در ناسپاسى نعمت و انكار منعم حقيقى داردطلىب، ر  گرداىن از عبادات و بندگى حق تعاىل به ويژه راحت

  .واقعّيت نوعى پوشش بر حقيقت فطرى و حرمان از حق خداوند است
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  :فرمايد هاى معنوى اشاره مى هاى مادى براى مؤمنان به نعمت خداوند در قرآن جميد پس از مشردن نعمت

َال َميَسَُّنا ِفيَها َنَصٌب َو  الَِّذى َأَحلََّنا َداَر اْلُمَقاَمِة ِمن َفْضِلهِ * َزَن ِإنَّ َربـََّنا َلَغُفوٌر َشُكورٌ َو َقاُلواْ احلَْْمُد لِلَِّه الَِّذى َأْذَهَب َعنَّا احلَْ 
  »1« »َالَميَسَُّنا ِفيَها لُُغوبٌ 

و عطا كننده  ترديد پروردگارمان بسيارآمرزنده ها ويژه خداست كه اندوه را از ما برطرف كرد؛ ىب مهه ستايش: گويند و مى
مهان كه از فضلش ما را در اين سراى جاودان جاى داد، كه در آن هيچ رجنى و .* پاداش فراوان در برابر عمل اندك است

  .رسد هيچ سسىت و افسردگى به ما منى

 هاى دنيوى و مواهب مادى آميخته با اضطراب و زوال است و ترس از نابودى مال و فرزند و مقام و شغل مهيشه نعمت
  .كند مگر اين كه آسايش و لذت را در آخرت ببيند قلب انسان را تسخري مى

شت مى: فرمايد اوند مىخد   .گويند سپاس سزاوار خداوند است كه اندوه را از ما برطرف ساخت شتيان در 

نگراىن، روح انسان را خداوند تعبري به َحَزن كرده است كه در اصل به معناى نامهوارى زمني است وىل از آجنا كه اندوه و 
   سازد، او را ناراحت نامهوار و خشن مى

______________________________  
  .35 -34): 35(فاطر  -)1(

  421: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .كند مى

يعىن به اندازه عبادت و فعاليت و تشكر او نعمت به او . اين حالت خمصوص دنياست كه آسايش مؤمن نسىب است
شتيان وقىت از اندوه دنيا يا فشارهاى  مى شت است پس  رسد وىل راحىت و آرامش ندارد، زيرا آسايش حقيقى مؤمن در 

كنند كه از حالت ترس و وحشت و آزار و فشارهاى بريوىن و  شوند زبان به محد و شكر اهلى باز مى آخرت راحت مى
ه هر حال شكر چه به معناى گرامى داشنت زباىن يا قلىب باشد يا به معناى امي ب امي و به آرامگاه ابدى پيوسته دروىن رها شده

هاى ما  هاى پروردگار است كه بايد بدن هاى اهلى را در جاى خودش مصرف كند، ياد هدايا و لطف عرىف كه مهه نعمت
  .شناسى را ادا كند وظيفه حق
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هست كه چون بنده آن را به جاى آورد، شاكر حمسوب آيا شكر را حّدى : ابوبصري به امام صادق عليه السالم عرض كرد
خدا را بر هر نعمىت كه در زمينه خانواده و مال به او : آن حد چيست؟ فرمود: آرى، عرض كردم: شود؟ حضرت فرمود

به اين خاطر  »1« .دهد براى خدا حقى باشد آن را بپردازد دهد شكر گويد و چنانچه در نعمىت كه به مال او مى مى
  :اند  اكرم صلى اهللا عليه و آله و امري مؤمنان عليه السالم خشنودى خويش را چنني ابراز داشتهپيامرب

  »2« .ِلَمْن اْسَلَم َو كاَن َعْيُشُه َكفافاً َو َقولُُه َسداداً   ُطوىب

  .خوشا به حال كسى كه اسالم اختيار كند و زندگيش به قدر كفايت باشد و در گفتارش استوار باشد

______________________________  
  .12، حديث 96/ 2: ؛ الكاىف7، حديث 61، باب 29/ 68: حبار األنوار -)1(

  .2، حديث 140/ 2: ؛ الكاىف27، ذيل حديث 95، باب 67/ 69: حبار األنوار -)2(

  422: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد امام على عليه السالم مى

  »1« .بـُْلَغِة اْلَكفاِف فـََقِد انـَْتَظَم الرَّاَحَة، َو تـَبَـوَّا َخْفَض الدََّعةِ   اقْـَتَصَر َعلىَو َمِن 

  .آن كه به مقدار كفافش اكتفا كند به آسودگى پيوسته و در خوشى جاى گرفته است

  :فرمايد در جاى ديگر مى

شود و براى از دست دادن چيزى كه به آن  مىرفت خوشحال  شگفتا از اين انسان با رسيدن به چيزى كه از دستش منى
يافت كه كارش تدبري شده است و روزى او مقدر گشته و به  انديشيد مى شود؛ حال آن كه اگر مى رسيد، اندوهگني مى منى

در حديث معراج آمده است كه  »2« .پرداخت كرد و به آنچه برايش دشوار است منى آنچه ميسر اوست بسنده مى
  :ايدفرم خداوند مى

شكرى را به او بشناسامن كه با جهل آميخته نباشد، و : هر كه براى خشنودى من عمل كند، سه خصلت با او مهراه كنم
امام عارفان و  »3« .ذكرى را كه با فراموشى نياميخته باشد، و حمبىت را كه حمّبت خملوقات را بر حمبت بر من ترجيح ندهد

  :فرمايد اه خدا مىاسوه سالكان راه حقيقت در وصف سالك ر 
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ريَق َو َسَلَك ِبِه السَّبيَل َو َعْقَلُه َو أَماَت نـَْفَسُه َحىتَّ َدقَّ َجليُلُه َو َلُطَف َغليظُُه َو بـََرَق َلُه الِمٌع َكثُري اْلبَـْرِق فَاباَن َلُه الطَّ   َقْد اْحىي
  ثـََبَتْت رِجالُه ِبُطَمأنِيَنِة َبَدِنِه ىف َقراِر اَألْمِن وَ باِب السَّالَمِة، َو دارِاِإلقاَمِة َو   َتدافـََعْتُه األَبواَب إىل

______________________________  
  .371حكمت : ج البالغه -)1(

  .215: ؛ حتف العقول99، حديث 16، باب 54/ 75: حبار األنوار -)2(

  .204/ 1: ؛ ارشاد القلوب، ديلمى6، حديث 2، باب 28/ 74: حبار األنوار -)3(

  423: ، ص4 سري و شرح صحيفه سجاديه، جتف

  »1« .َربَّهُ   الرَّاَحِة، ِمبا اْستَـْعَمَل قـَْلَبُه، َو َأْرضى

ايت  مهانا عقل خو د را زنده كرد، و نفسش را مرياند، به طورى كه جسمش باريك، و دلش نرم شد، و نورى در 
نور راه را پيمود، ابواب سلوك او را به در سالمت و خانه  فروزندگى برايش درخشيد، كه راه را براى او روشن كرد، و به آن

اقامت راندند، و قدمهايش مهراه آرامش تن در جايگاه امن و راحت استوار شد، چرا كه قلبش را به كار گرفت و 
  .پروردگارش را خشنود ساخت

   حركت زبان در بيان عطاياى اهلى

السالم؛ درخواست گره گشاىي زبان در دعوت فرعون به پذيرش الوهيت يكى از ابزارهاى مأموريىت حضرت موسى عليه 
  .است

  :فرمايد خداوند خواسته موسى عليه السالم را چنني بازگو مى

  »2« »يـَْفَقُهواْ قـَْوِىل * َواْحُلْل ُعْقَدًة ّمن ّلَساِىن 

  .همندسخنم را بف] تا* [از زبامن بگشاى،]  كه مانع روان سخن گفنت من است[و ِگرِهى را 

اى براى درك دعوت خود  موسى عليه السالم به خاطر دعوت؛ گشادگى سينه، گره گشاىي زبان و پشتيباىن هارون را وسيله
  :فرمايد دهد و مى هاى مقدس قرار مى و رسيدن به هدف
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  »3« »َو َنْذُكَرَك َكِثريًا* َكْى ُنَسّبَحَك َكِثريًا

______________________________  
  .210خطبه : لبالغهج ا -)1(

  .28 - 27): 20(طه  -)2(

  .34 - 33): 20(طه  -)3(

  424: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .وبسيار به يادت باشيم* بسيار و فراوان تنزيه كنيم،]  در ميان مشركان از داشنت شريك[تا تو را 

از زبان من به وجود خدا اميان آورند : است كه سخنم را بفهمند مرادش اين: گويد يعىن هنگامى كه موسى عليه السالم مى
اىي موسى عليه السالم مهان ستايش و بيان  و به ياد پروردگار باشد و بسيار او را تسبيح و ستايش كنند؛ پس هدف 

  .عطاياى خداوند است

  :فرمايد مرحوم عالمه طباطباىي در اين زمينه مى

داشته باشد؛ ذكر و تسبيح علىن و در بني مردم است نه در خلوت و نه ذكر و تسبيحى كه با وزارت هارون هم ارتباط «
در دل؛ زيرا ذكر و تسبيح در خلوت و قلب، هيچ ارتباطى با وزارت هارون ندارد، پس مراد اين است كه آن دو در بني 

ه سوى اميان دعوت مردم و جمامع عمومى و جمالس آنان، هر وقت كه شركت كنند، ذكر خداى را بگويند، يعىن مردم را ب
  .منوده و نيز او را تسبيح گويند

در نتيجه اين امر يعىن رسالت و دعوت در پريوزيش سخت حمتاج به تنزيه تو از شرك و ذكر ربوبيت و الوهيت تو دارد، تا 
سبيح بسيار؛  و اين ذكر و ت. هاشان رخنه كرده، رفته رفته به خود آيند و اميان آورند در اثر كثرت اين دو ياد تو در دل

كارى نيست كه از من به تنهاىي برآيد، پس هارون را وزيرم كن تا به اتفاق او بسيار تسبيح و ذكر تو گوييم، بلكه به اين 
در اين جا انطالق از طلق لسان به معناى جارى و  »1« ».وسيله امر دعوت، موفقيىت به دست آورد و سودى خبشد

  .و منت به معناى نعمت سنگني و بزرگ است. خىن استروان بودن زبان و شيواىي و شريين س

   خالصه اين كه مراد حضرت سجاد عليه السالم در اين فراز اين است كه زبان و شريين
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______________________________  
  .سوره طه 34تا  27، ذيل آيات 148 -147/ 14: تفسري امليزان -)1(

  425: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

ترين سخن است كه معصوم به ما  و اين راست. هاى بزرگ و زيباى تو جارى باشد ىن ما در وصف حال نعمتسخ
  :فرمايد آموخته است، از اين رو حضرت على عليه السالم مى

قاِل ما َنَطَق ِبِه ِلساُن احلالِ 
َ
  »1« .اْصَدُق امل

  .اى است كه زبان حال بگويد ترين گفته، آن گفته راست

  :فرمايد ن العابدين عليه السالم حق زبان را چنني تشريح مىو حضرت زي

  »2« .الفاِئَدَة َهلا، َو اْلِربُّ بِالنَّاِس َو ُحْسُن اْلَقوِل ِفيِهمْ   َحقُّ اللِّساِن ِإْكراُمُه َعِن اْخلََنا َو تـَْعويُدُه اْخلَيـَْر، َو تـَْرُك اْلُفُضوِل اّلىت

هاى بيهوده و نيكى به  است و عادت دادنش به خوىب و فرو گذاشنت زياده گوىي حق زبان، منزّه داشنت آن از زشتگوىي
  .مردم و خوب گفنت درباره آنان است

ها مصون  هاى اهلى است كه بايد بر منوال درسىت و راسىت هدايت شود تا از لغزش اين خري و بّر زباىن مهان توصيف منت
  .اش را پيدا كند مباند و جايگاه واقعى

  :طلبد كه امري بيان؛ موالى متقيان از اين بابت از خداوند پوزش مى  اين است

َرَمزَاِت اْالْحلاِظ َو َسَقطاِت اْالْلفاِظ، َو َشَهواِت اْجلَناِن َو   اللَُّهمَّ اْغِفْرىل  ُمثَّ خاَلَفُه قـَْلىب  ما تـََقرَّْبُت ِبِه اَلْيَك بِِلساىن  اللَُّهمَّ اْغِفْرىل
  »3« .َهَفواِت اللِّسانِ 

اهلى اشارات چشم، و سخنان بيهوده، . اهلى آنچه را كه به زبامن به تو تقرب جستم وىل دمل برخالف آن بود بر من ببخش
  .هاى زبامن را بر من ببخش و مشتهيات دل و لغزش

______________________________  
  .3302: غرر احلكم -)1(
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  .20226، حديث 3، باب 172/ 15: ؛ وسائل الشيعة41، حديث 78، باب 286/ 68: حبار األنوار -)2(

  .77خطبه : ج البالغه -)3(

  426: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :گويد عارف شوريده، فيض صادق مى

 اى سر هر سرورى در پاى تو
 

 خوىب هر خوىب از باالى تو

  شد خراب چشم مستت ملك جان
 

 اى جهاىن مست از صهباى تو

  يكديگر افتادست دلبر سر 
 

 خسته مژگان ىب پرواى تو

 هر دو عامل را به يك جو كى خرد
 

 عاشق شوريده شيداى تو

  

  )فيض كاشاىن(

  427: ، ص4 تفسري و شرح صحيفه سجاديه، ج

اِعَني ِإلَْيَك » 15«[  الَِّني َعَلْيَك َوِمْن َخاصَِّتَك اْخلَاصَِّني َلَدْيَك اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َوآِلِه َواْجَعْلَنا ِمْن ُدَعاِتَك الدَّ َوُهَداِتَك الدَّ
  .]يَا َأْرَحَم الرَّاِمحِنيَ 

كنند، و راهنماياىن كه به  بر حمّمد و آلش درود فرست، و ما را از دعوت كنندگاىن كه به سوى تو دعوت مى! خدايا
دگانت كه در پيشگاه حضرتت اختصاص به تو دارند قرار ده، اى خيزند، و از ويژه بن جانب تو، به داللت بندگان برمى

  .ترين مهربانان مهربان

   دعوت به حق

اگر به آيات قرآن و روايات و اخبار و معارف روح پرور اسالمى مراجعه كنيد، به اين حقيقت اقرار خواهيد كرد كه كارى 
  .خدا نيستدر اين عامل باالتر و برتر و سودمندتر از دعوت مردم به سوى 
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دعوت به سوى حق، . دعوت به سوى حق كار انبيا و ائّمه و اولياى اهلى و عاشقان از جان گذشته در راه حمبوب است
. ها، زمينه ساز عدل و عدالت و بر پا كننده حق و حقيقت است حّالل مشكالت، زداينده ظلمات، عالج درد قلب

رتين خصال و    .از نيكوترين كارهاى انسان استدعوت به سوى حق، افضل اعمال، از 

اميان مؤمنان، اخالق متخّلقان، نيكى نيكوكاران، عبادت عابدان، عشق عاشقان، بصريت بيداران، بيناىي بينايان، حمصول 
  .دعوت به سوى حق است

  مساجد روى زمني، مراكز تربيىت، بناهاى خري، داراأليتام، مدارس علمى و
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  .هاى فكرى، مهه و مهه نتيجه دعوت دعوت كنندگان به سوى حّق است حوزه

  :كند، آمده است نقل مى» عيون األخبار«در روايات متعّددى كه شيخ صدوق در كتاب 

اقرار از باب افعال است، يعىن با  »1« .»اعتقاد به قلب و عمل به اعضا و اقرار به زبان«: اسالم و اميان عبارت است از
هاى حيات حمكم كردن، كه اگر كسى به اين مرحله اقرار عمل  تبليغ و دعوت جاى پاى دين را در قلوب و در مهه صحنه

ره ندارد   .نكند از اميان و اسالم آن چنان كه بايد 

اى خدا كه عمرش را در دعوت به سوى مسأله دعوت به حق از چنان امهيت و ارزشى برخوردار است كه از يكى از اولي
در خزانه هسىت و در : هايش به مشاره افتاده بود، شنيدم حق سپرى كرده بود در حلظات آخر عمرش در حاىل كه نفس

اتر، و عنصرى پرقيمت   .تر از تبليغ و دعوت مردم به سوى حق نيست تر و با منفعت مملكت وجود، گوهرى پر

هراسد و عاقبت صحنه زمني را  داند و در اين راه از هيچ خطرى منى اهّم وظايف خود مى شيعه دعوت به سوى حق را از
  .با دعوت خود آماده حكومت صاحلان خواهد كرد

  .مردم جز از طريق تبليغ دين حق، خدا و انبيا و امامان و فرشتگان و كتب آمساىن و قيامت را خنواهند شناخت

  :رياملؤمنني عليه السالم فرمودرسول خدا صلى اهللا عليه و آله به ام

رت است ثواب هدايت كردن يك نفر در پرونده تو، از آنچه آفتاب بر آن مى   »2« .تابد 
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  .240، حديث 178/ 1: ؛ اخلصال3، حديث 22، باب 227/ 1: عيون أخبار الرضا عليه السالم -)1(

  .2، حديث 62، باب 141/ 6: ذيب االحكام؛ 4، حديث 28/ 5: الكاىف -)2(
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هاى آخر خود را چنانكه در  اى مهم است كه انبيا و ائمه عليهم السالم نفس مسأله تبليغ و دعوت به سوى حق به اندازه
  .روايات آمده خرج دعوت به سوى حق كردند

ء در روز عاشورا تا قبل از اين كه به شرف شهادت نايل شوند، جنود ابليس را اصحاب و اهل بيت حضرت سّيد الّشهدا
ا و شرح و تفسري دعوتشان هفتاد من كاغذ مى. به سوى حق دعوت كردند خواهد، براى  بازگو كردن دعوت يك يك آ

  :رود منونه به دورمناىي از موقف يكى از آنان نسبت به حق اشاره مى

   دينعظمت ابن ثبيط و تبليغ 

امام عصر . شده است يزيد بن ثبيط از شيعيان و از دوستان ابواالسود ُدئلى بوده و در قبيله خود از اشراف قلمداد مى
  :عليه السالم در زيارت خود به او سالم داده

  »1« . َيزيَد ْبِن ثَبيٍط اْلقيسى  السَّالُم َعلى

  .درود بر يزيد بن ثبيط قيسى

  :گويد ابوجعفر طربى مى

مهواره خانه او جممعى . يّه سعديّه يا عبديّه دخرت سعد يا منقذ در بصره از شيعياىن بود كه در تشّيع سخت و استوار بودمار 
به پسر . سرودند شنودند و مى كردند، سخن مى گرفتند و حديث بازگو مى بود براى شيعه كه در آن گرد آمده الفت مى
بانان بگمارد  به كارگزار خود در بصره فرمان داد كه ديده. م آهنگ عراق داردزياد در كوفه خرب رسيد كه حسني عليه السال

  .و راه را بر آينده و رونده بگريد

ا را دعوت كرد كه مهراه . ابن ثبيط تصميم گرفت كه به قصد حسني عليه السالم از بصره بريون بيايد ده پسر داشت و آ
  :او شوند و فرمود
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  .237/ 2: موسوعة شهادة املعصومني -)1(
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ا    .دعوت او را پذيرفتند) عبدالّله و عبيدالّله(آيا كدام از مشا با من پيشاپيش بريون خواهيد آمد؟ دو نفر از آ

ام و خواهم رفت، از مشا كه با من  كرده  من عزم جزم: پس با ياران و مهگنان خود كه با او در خانه آن زن بودند گفت
  :اين مرد بزرگ به آنان فرمود. ما از اصحاب پسر زياد هراس دارمي: خواهد آمد؟ آنان گفتند

اّما من به خدا قسم مهني كه ببينم پاى شرتم به سر زمني سخت استوار و آشنا شود، ديگر باكى از تعقيب خنواهم 
  .ندداشت، هر كه خواهد گو مرا دنبال ك

آيد، از  از برياهه به مّكه مى. مرد با ادهم بن امّيه و بلندمهّتان ديگر كه با او مهراهى كردند از بصره بريون شتافتند اين بزرگ
  .هاى دوردست را پيش گرفت تا خود را به حسني رسانيد مّكه بريون آمد، راه بيابان

  .آرى، راه ىب سر و ساماىن را پيمود تا به سامان رسيد

. وى پس از اسرتاحت در بنه خويش آهنگ ديدار امام كرد. حسني عليه السالم در مكه در قسمت ابطح منزل گرفته بود
از طرف ديگر امام هم از آمدن او خرب يافته بود و به . به قصد حضرت او بريون آمده، به كوى حسني روان شد

به انتظار او نزول اجالل كرده، به عرض او رسانده شد كه  جستجوى او رفته تا در بُنه و آسايشگاه او وارد شده و آجنا
  )!زهى مهر و يگانگى، زهى بزرگى و بزرگوارى(وى به سوى منزل مشا رفته، امام در بُنه او نشسته بود، 

بارى ابن ثبيط به منزل حضرت كه رسيد و شنيد كه آن حضرت به سراغ او برين رفته است به منزل خود بازگشت و خّط 
  :مام را گرفت تا وقىت كه رسيده، ديد كه امام عليه السالم در منزل اوست، گفتسري ا

  »1« »ُقْل ِبَفْضِل الّلِه َوِبَرْمحَِتِه فَِبذِلك فـَْليَـْفَرُحوا

   به فضل و رمحت خداست، پس]  اين موعظه، دارو، هدايت و رمحت: [بگو

______________________________  
  .58): 10(يونس  -)1(
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  .بايد مؤمنان به آن شاد شوند

  باور از خبت ندارم كه تو مهمان مىن
 

  خيمه سلطنت آنگاه سراى درويش

  

  )سعدى شريازى(

به فضل خدا و از رمحت اوست نه از باب استحقاق، خالصه آن كه اين نه از خبت : آيد ترمجه آيه به فارسى چنني مى
  .بلكه فقط از فضل خداست كه يار در منزل ماستماست 

پس از قرائت آن آيه بر امام سالم كرد و روبه روى حضرت او نشست، سپس امام را از قصد خويش خرب كرد، حضرت 
  .حسني عليه السالم درباره او دعاى خري كرد، سپس بنه و خرگاهش را ضميمه خرگاه حضرت كرد

او به طور دائم . رباره او كرد، احلق خونش و كلّيه شئونش به آن حضرت پيوسته شدچون حسني عليه السالم دعاى خري د
خودش به مبارزه و دو پسرش در محله اول  . با آن حضرت بود تا به كربال آمد و در برابر چشم امام عليه السالم كشته شد

  .كه لشگر امام عليه السالم صورت دفاع به خود گرفتند شهيد شدند

تمند از دعوتى كه در ابتدا از مهقطاران كرد و از پافشارى خود و سربرنتافنت از كوى حقيقت و از سفر دور و اين مرد شراف
  :دهد كه دراز خود به سوى حسني عليه السالم و از تربت آرام خود پيامى مى

در . م رسيدممن چون منش اشرافيت را در پاى حقيقت انداختم به دولت مهقطارى با شهيدان كوى حسني عليه السال
در راه قدرداىن از مرد آيني و فرد فضيلت من آن قدر كوشيدم كه هفت نفر را به مهراه : گويد اقدامات خود به آرامى مى

آموزد كه هراس و وحشت، جلوگري راه مقصد نبايد بشود، پيمودن بيابان دور و دراز  رمزى مى. خود به توفيق دولت رساندم
   ر راه حقيقت، بزرگو ىب آب و ىب آباداىن را د
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رت از فداكارى و صدق در راه  مشماريد، براى موقع   .نيست) فرد حقيقت(شناسى موقعى 
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ياد ... داعى اىل اللّه، هادى، منذر، مبّشر، جماهد ىف سبيل الّله، مبّلغ رساالت الّله و : قرآن جميد از انبياى حق به عنوان
اى از ارزش و واالىي است كه حضرت سّجاد عليه السالم از حضرت معبود  مسأله دعوت به سوى حق در درجه. كند مى

  :كند درخواست مى

  »...َواْجَعْلنا ِمْن ُدعاِتك الّداعَني إلَْيك، َوُهداِتك الّدالَِّني َعَلْيك «

عرفتش آراسته به حقايق دعوت است از بندگان زيرا كه داعى به سوى حق و هادى به سوى حضرت حمبوب كه از بركت م
  .خاص حضرت رّب العزّه در دنيا و آخرت است

  كردگارا به ىب نيازى خويش
 

  به كرميى و كارسازى خويش

 به سهى قامتان گلشن ناز
 

 به مالمت كشان كوى نياز

  

  به صفات جالل و اكرامت
 

  نظر خاص و رمحت عامت

  به سالطني مسند حتقيق
 

  سالكان مسالك توفيق

  به اسريان و زارى ايشان
 

  به غريبان و خوارى ايشان

  به نوازندگان عامل گل
 

  كه هنوز امينند از غم گل

  به سفر كردگان عامل خاك
 

  اند با دل چاك كز جهان رفته

  به رسوىل كه نعت اوست كالم
 

  سّيداملرسلني عليه الّسالم

  كن  هالىل  نظرى جانب
 

  دلش از مهِر غري خاىل كن

  

  )هالىل جغتاىي(
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